
 
- 1 - 

 

 

 

O SISTEMA RECURSAL PREVISTO PELO REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 

 
William Romero 

Especialista em Direito Processual Civil 
Advogado de Justen, Pereira, Oliveira e Talamini 

 

1. Introdução 

 A sistemática recursal proposta pelo Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas (RDC) estabelece um misto entre a regulamentação da 
matéria a propósito das generalidades das licitações, prevista na Lei nº 8.666, 
e aquela especificamente traçada para o pregão (Lei nº 10.520). O RDC institui 
modalidade de licitação distinta, que muito embora guarde similaridade com 
algumas disposições dos diplomas legais até então vigentes, constitui 
peculiaridades adicionais que acabam por criar inovações em diversos pontos. 

 O presente artigo examinará de forma sucinta os aspectos peculiares do 
sistema recursal proposto para o RDC em relação às disposições vigentes 
sobre o tema no ordenamento jurídico atual. 

 

2. A fase recursal única 

 A Lei n.º 12.462 prevê que, em regra, haverá uma fase recursal única 
para o julgamento de todos os eventuais recursos interpostos pelos 
interessados. O art. 12, inc. VI, que trata da ordem de fases a ser observada, e 
o art. 27, estabelecem as normas que irão nortear o procedimento recursal. 

 De acordo com os mencionados dispositivos, a fase de recursos se 
iniciará após a conclusão das fases de julgamento das propostas ou lances e 
de habilitação. Portanto, durante a fase recursal deverão ser analisadas as 
questões atinentes às duas fases que a antecederam. Enfim, todos os defeitos 
potencialmente identificados pelos licitantes deverão ser manifestados no 
momento oportuno para interposição de recurso. 

 Em linhas gerais, trata-se de regime bastante parecido com aquele 
previsto para o processamento de recursos em pregões (art. 4º, inc. XVIII, da 
Lei nº 10.520). Isso porque, dentre outros aspectos, a sequência de atos 
adotada para as licitações do RDC prevê que em regra haverá “inversão de 
fases” (art. 12 da Lei nº 12.462). Ou seja, a fase de habilitação ocorrerá 
posteriormente à de julgamento das propostas e dos lances. 

 Bem por isso, os licitantes não podem ser, em geral, eliminados do 
certame como ocorre no regime geral da Lei 8.666. De acordo com tal 
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sistemática, prevê-se duas etapas recursais distintas exatamente em virtude de 
serem analisadas as condições de capacitação antes das propostas. 

 

3. A possibilidade de alterar a ordem de fases e a caracterização de dupla 
etapa recursal 

 A despeito de as considerações feitas no tópico acima constituírem a 
regra geral do RDC, existe a possibilidade de se prever a realização da etapa 
de habilitação previamente à de julgamento das propostas. Trata-se de 
exceção aceita pela Lei n.º 12.462 (art. 12, par. único) e pelo Decreto n.º 7.581 
(art. 14, par. único), desde que tal escolha seja devidamente motivada e esteja 
expressa no edital. 

 Nesse caso, por conseguinte, haverá também a possibilidade de 
interposição de recurso em dois momentos distintos: após a fase de habilitação 
e depois do julgamento das propostas. Trata-se de consequência lógica da 
ordem de fases adotada, bem como da clara dicção do art. 58 do Decreto n.º 
7.581, bem como do art. 27, da Lei n.º 12.462, que condiciona a fase recursal 
única à observância da regra geral do RDC – i.e., julgamento de propostas 
prévio à habilitação. 

 Enfim, caso se opte (motivadamente) pela modificação das fases, torna-
se obrigatória a concessão de oportunidades distintas para os interessados 
recorrerem. 

 

4. O efeito suspensivo dos recursos no RDC 

 Outra questão interessante diz respeito à eficácia suspensiva dos 
recursos no âmbito do RDC. A Lei n.º 12.462 não contém nenhuma previsão 
quanto a isso, independentemente de o recurso ter sido interposto em 
oportunidade única ou dupla. 

 Isto não significa, todavia, que se tenha pretendido autorizar o 
andamento do certame antes de se apreciar o mérito recursal. Afinal, o art. 28, 
da Lei n.º 12.462, condiciona o encerramento do processo licitatório ao 
exaurimento da fase recursal. Ou seja, na prática, o recurso impedirá ao menos 
o encerramento do procedimento licitatório, adjudicação do objeto, 
homologação da licitação e assinatura do contrato. 

 Ademais, é importante chamar a atenção para previsões aparentemente 
contraditórias que possuem reflexos práticos bastante consideráveis em 
licitações de RDC com “inversão de fases”. 

 Há uma incompatibilidade entre a previsão da Lei n.º 12.462 (art. 14, III) 
e aquela constante do Decreto n.º 7.581 (art. 50, inc. I) no que tange ao 
momento para apresentação dos envelopes de habilitação e das propostas. 
Segundo a Lei n.º 12.462, os licitantes que não foram previamente habilitados 
não terão suas propostas recebidas, enquanto que de acordo com o Decreto 
“os licitantes apresentarão simultaneamente os documentos de habilitação e as 
propostas” caso haja inversão de fases. 

 Por uma questão de hierarquia de normas, o Decreto evidentemente não 
pode contrariar a regra que se dispôs a regulamentar – muito embora 
contemple previsão muito mais segura e recomendável. Afinal, a entrega de 
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propostas apenas pelos licitantes já habilitados permite que os participantes já 
saibam de antemão quem serão os seus concorrentes, além de impedir um 
controle de legalidade mais exaustivo quanto às decisões de habilitação por 
parte do Poder Judiciário: por esse regime, é impossível que licitantes 
inabilitados entreguem sua proposta depois da abertura das demais. 

 Seja como for, é forçoso concluir que haverá efeito suspensivo 
automático em ambas as etapas recursais também nos casos de inversão de 
fases, o que não ocorreria se a regra geral ordenasse a entrega de ambos os 
envelopes na mesma ocasião. 

 

5. O prazo para decisão do recurso 

 A Lei nº 12.462 e seu Decreto regulamentador contemplam previsão 
definindo prazo para que a Administração decida o recurso administrativo, “sob 
pena de apuração de responsabilidade” (art. 45, § 6º da Lei). Segundo o 
procedimento concebido pelo RDC, o recurso estaria decidido no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias úteis. Isso porque todos os atos se desencadearão 
de 5 em 5 dias úteis: desde a interposição, até a apresentação de resposta, 
análise pela autoridade que praticou o ato e sua remessa à autoridade 
superior, que igualmente deterá 5 dias úteis para analisar o recurso (art. 45, II, 
§2º, e §6º da Lei e arts. 54, §1º, e 56 do Decreto nº 7.581). 

 Muito embora se trate de previsão louvável, não é possível aferir ainda 
como será o rigor da observância desses prazos na prática – especialmente 
porque a Lei nº 9.784, que prevê prazo geral para que recursos administrativos 
sejam decididos (art. 59, §1º), é frequentemente ignorada. 

 No caso do RDC, contudo, prevê-se a apuração de responsabilidade do 
agente que deixar de observar o prazo. Assim, espera-se que o procedimento 
seja conduzido de modo a inibir o desrespeito ao prazo legalmente previsto. 

 

6. A necessidade de manifestar intenção em recorrer e o momento 
adequado para interposição do recurso 

 Outra inovação da Lei n.º 12.462 foi estabelecer a necessidade de os 
licitantes interessados manifestarem na sessão a intenção em recorrer das 
decisões de pré-qualificação, habilitação e julgamento das propostas (art. 45, 
§1º). 

 Tal questão, prevista também para pregões (art. 3º, XVIII, da Lei n.º 
10.520), é apta a acarretar a preclusão do direito de recorrer. Ambas 
diferenciam-se em virtude de a previsão do RDC não conter nenhum 
dispositivo no sentido de exigir a motivação da intenção de recorrer no 
momento de sua declaração. Assim, muito embora pareça razoável que o 
interessado indique (ainda que em tom genérico) os motivos de sua 
insatisfação, isto não poderá ser fundamento para rejeitar o recurso por 
ausência de compatibilidade com os motivos previamente manifestados. 

Há, no entanto, questão relevante a ser enfrentada no que tange ao 
momento adequado para manifestar a intenção de recorrer e, em 
consequência, interpor o recurso de acordo com o sistema ordinário do RDC. 
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 O Decreto n.º 7.581 esclareceu o contido no art. 27 e no art. 45, II, da 
Lei n.º 12.462, tendo previsto que a intenção de recorrer deve ser manifestada 
“após o término de cada sessão” (art. 53). Ou seja, deve-se manifestar o intuito 
recursal após ambas as sessões – seja ela de julgamento de propostas, seja 
ela de habilitação. 

 No entanto, tal previsão gera dúvida no tocante ao processamento 
recursal: após a manifestação da intenção em recorrer, desenrolam-se 
automaticamente os demais atos a ela inerentes – apresentação de razões e 
contrarrazões? Nesse caso, poder-se-ia imaginar a existência de uma dupla 
etapa recursal no sistema ordinário do RDC (após o julgamento das propostas 
e da fase de habilitação), o que por si só já seria afrontoso, mesmo com o 
sobrestamento do recurso da desclassificação para julgamento apenas ao final, 
por exemplo. 

 Portanto, tal interpretação não parece a mais adequada. A nosso ver, a 
fase recursal deve contemplar todos os atos relativos ao procedimento, 
inclusive no que tange à interposição dos recursos. Apenas a intenção em 
interpor recurso seria manifestada imediatamente após o término da fase em 
que se deu a prática do ato prejudicial aos interesses do recorrente, relegando-
se para a fase final da licitação (com a lavratura da ata da fase de habilitação) 
o início do prazo para apresentação das razões e assim por diante. 

 Eis aí o espírito da norma, que visa a uniformizar e simplificar os atos em 
uma única fase, inclusive de modo a dar atendimento aos prazos previstos pelo 
art. 45, inc. II, §2º e §6º, da Lei nº 12.462, e do art. 56, do Decreto nº 7.581, 
que incluem uma série de atos sucessivos cuja sequência deve ser respeitada. 

 Dessa forma, a apresentação de razões recursais com o 
desencadeamento das demais etapas da fase seria praticada de forma 
simultânea. Todos os licitantes terão a oportunidade de apresentar suas razões 
recursais concomitantemente a contar da “lavratura da ata” (art. 45, inc. II, da 
Lei nº 12.462 e art. 54, do Decreto nº 7.581), que nos parece dizer respeito à 
ata da sessão que aprecia os documentos de habilitação do licitante vencedor 
(e não aquela relativa à sessão de julgamento das propostas). 

 

7. As demais decisões que podem ensejar a interposição de recurso 

 Insta salientar que, além das decisões proferidas nas fases de 
habilitação e julgamento de propostas ou lances, são também passíveis de 
recurso outras decisões administrativas tomadas pela comissão de licitação. 

 Todas essas hipóteses estão elencadas expressamente no art. 45, inc. 
II, alíneas d a g, da Lei n.º 12.462, e possuem exatamente a mesma disposição 
constante do art. 109, inc. II, alíneas c a f, da Lei nº 8.666.  

Por outro lado, o Decreto n.º 7.581 trata dos recursos a serem 
interpostos contra a imposição de sanção (alíneas f e g, do art. 45, inc. II, da 
Lei n.º 12.462) de forma separada. Contempla previsões nesse sentido nos 
arts. 68 e 111, § 1º, fixando-se o termo inicial da contagem do prazo de 5 dias 
úteis para sua interposição. 

 No tocante aos efeitos dos recursos, apesar de a inexistir previsão de 
efeito suspensivo automático, temos que é possível que a autoridade julgadora 
(de ofício ou mediante requerimento do interessado) suspenda a eficácia do ato 
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decisório caso se comprove que a decisão recorrida representa receio de 
prejuízo irreparável ou de difícil reparação. 

 Por fim, destaque-se que é cabível a interposição de recurso em face de 
decisões proferidas também em sede de pré-qualificação (art. 45, inc. II, a, da 
Lei nº 12.462 e art. 85, do Decreto nº 7.581). Nesta fase, mesmo ante a 
ausência de regulamentação acerca do efeito suspensivo, há que se considerar 
a suspensão automática da licitação – exatamente por não haver como se levar 
adiante o certame sem encerrar a discussão sobre os participantes que foram 
excluídos das próximas etapas. 

 

8. A possibilidade de se formular representação à autoridade superior 

Assim como a Lei nº 8.666, o RDC prevê em seu sistema recursal a 
possibilidade de os interessados formularem representação nas hipóteses em 
que não caiba recurso hierárquico (art. 45, inc. III da Lei n.º 12.462). O prazo 
para protocolo é de 5 dias úteis contados da intimação do ato.  

Rigorosamente, a representação pode ser utilizada tanto por 
participantes do certame licitatório, na defesa de seus interesses individuais, 
como por terceiros interessados, invocando questões relacionadas com o 
interesse da coletividade – levando-se sempre em conta o fato de que tal 
representação não pode ser confundida com um mero “pedido de 
reconsideração”. Tal manifestação será submetida à apreciação da autoridade 
máxima do órgão que promove a licitação. 

Ressalte-se também que a representação não será dotada de efeito 
suspensivo. Vale aqui a regra geral prevista na Lei que rege os processos 
administrativos em âmbito federal (Lei n.º 9.784), de modo que é facultado à 
autoridade suspender a eficácia da decisão contra a qual se volta a 
representação se a parte demonstrar a iminência de prejuízo (art. 61, par. 
único). 

 

9. A impugnação ao edital e os pedidos de esclarecimentos 

 No âmbito do RDC também é cabível a formulação de pedidos de 
esclarecimento e mesmo impugnação aos termos do instrumento convocatório. 

 A questão é disciplinada pelo art. 45 da Lei n.º 12.462, que promove 
uma divisão de prazos sem qualquer discriminação quanto à pessoa do 
impugnante: até dois dias úteis antes da abertura das propostas para o caso de 
licitação para aquisição ou alienação de bens (art. 45, inc. I, al. a), e em até 
cinco dias úteis de antecedência caso se trate de certame para contratação de 
obras ou serviços (art. 45, inc. I, al. b). 

 De qualquer modo, o fato é que é imprescindível que o interessado 
formule sua impugnação ou requeira esclarecimentos dentro do prazo legal, 
invertidas as fases ou não, sob pena de se operar a decadência do direito de 
impugnar os termos do edital. Nesses casos, a não ser que se trate de defeito 
de ordem pública que possa ser conhecido até mesmo de ofício pela comissão, 
o edital se convalida da forma como disposto e suas previsões deverão ser 
observadas até o final do certame licitatório – inclusive em respeito ao princípio 
da vinculação ao instrumento convocatório, previsto na Constituição Federal 
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(art. 37, inc. XXI, da Constituição) e expressamente reproduzido no texto da Lei 
do RDC em seu art. 3º. 

 Note-se que não há nenhuma restrição estipulada pelo dispositivo legal 
(art. 45, inc. I da Lei n.º 12.462) acerca dos legitimados a oferecer a 
impugnação ou pedir esclarecimentos, de modo que este direito 
inequivocamente se estende aos cidadãos. Isto possibilita um incremento do 
controle popular, privilegiando os preceitos constitucionais aplicáveis.   

 Há que se ressaltar, por fim, que muito embora não haja previsão 
expressa nesse sentido no RDC e nem na Lei n.º 8.666, as respostas aos 
esclarecimentos apresentam cunho vinculante para todos os envolvidos, 
incorporando-se aos termos do edital. De resto, aplica-se aqui regime 
semelhante ao das licitações em geral. 

 

10. Conclusão 

 Como se vê, a sistemática recursal prevista pelo RDC conjuga 
disposições tanto da Lei n.º 8.666 (regime geral), quanto da Lei n.º 10.520 
(pregão), estabelecendo uma nova modalidade licitatória. No entanto, 
contempla também mecanismos próprios que, muito embora por vezes se 
assemelhem às regulamentações já existentes, possuem particularidades 
marcantes. 

 A interpretação de suas normas, especialmente aquelas relativas à 
procedimentalização recursal, deve ser sempre feita à luz dos fundamentos 
que embasaram a própria edição do RDC (i.e., agilidade na condução das 
licitações sem olvidar de mecanismos de controle dos atos administrativos, 
inclusive por iniciativa dos cidadãos), observando-se harmonicamente as 
diretrizes peculiares a ele destinadas pela Lei n.º 12.462 e pelo Decreto n.º 
7.581. 
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