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RESUMO 

O presente trabalho tem o objetivo de promover uma diferenciação entre os 

contratos administrativos stricto sensu e os contratos privados firmados pela 

Administração Pública. Será testado, em um primeiro momento, em que medida os 

princípios fundamentais comumente aplicáveis aos contratos privados – regidos pelo 

Direito Civil e pela Teoria Geral dos Contratos – seriam compatíveis com os contratos 

em que a Administração Pública figure como parte, de modo a investigar, nesse sentido, 

em quais aspectos principiológicos essas duas modalidades seriam convergentes ou 

divergentes. O resultado encontrado servirá como parâmetro para que, em um segundo 

momento, seja possível analisar detalhadamente a influência das singularidades dos 

contratos administrativos na mitigação do Direito Civil Contratual, desenvolvendo, 

simultaneamente, um cotejo analítico preciso e objetivo com alguns dos principais 

Institutos comuns ao Direito Privado, destacando as diferenças e semelhanças entre as 

duas modalidades contratuais. Por fim, serão objetivamente examinadas as principais 

prerrogativas inerentes aos contratos administrativos, as cláusulas exorbitantes, 

investigando em que medida a possibilidade de sua utilização está atrelada a noção 

moderna de interesse público, finalidade propulsora de todas as vantagens a que faz jus a 

Administração. 

Palavras Chave: Contratos Administrativos, Princípios, Interesse Público, 

Prerrogativas, Cláusulas Exorbitantes, Direito Público, Direito Privado 



  

ABSTRACT 

The present work has the objective of promoting a differentiation between the 

administrative contracts stricto sensu and the private contracts signed by the Public 

Administration. At the first moment, it will be tested to what extent the fundamental principles 

commonly applicable to private contracts –ruled by civil law and the General Theory of Contracts 

– would be compatible with contracts in which the Public Administration appears as a party, in 

order to investigate, in that sense, in what principiological aspects these two modalities would be 

convergent or divergent. The result found will serve as a parameter so that, in a second moment, 

it is possible to analyze in detail the influence of the singularities of the administrative contracts 

in the mitigation of Contractual Civil Law, simultaneously developing a precise and objective 

analytical collation with some of the main Institutes common to Private Law, highlighting the 

differences and similarities between the two contractual modalities. Finally, the main prerogatives 

inherent in administrative contracts, the exorbitant clauses, will be objectively examined, 

investigating to what extent the possibility of their use is linked to the modern notion of public 

interest, a propelling factor of all the advantages to which Management is entitled. 

Key Words: Administrative Contracts, Principles, Public Interest, Prerogatives, 

Exorbitant Clauses, Private Law, Public Law 
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INTRODUÇÃO 

É sabido que nem todos os vínculos celebrados por entes da Administração 

Pública direta ou indireta caracterizam-se como contratos administrativos stricto sensu, 

estes submetidos exclusivamente ao regime jurídico de Direto Público, instruído por 

princípios publicísticos, contendo cláusulas exorbitantes e derrogatórias do direito 

comum – mais precisamente pela Lei 8.666 de 1993 e, subsidiariamente, pela Teoria 

Geral dos Contratos. 

Por outro lado, sabe-se que a Administração Pública também pode se valer de 

contratos de Direito Privado, hipóteses em que a contratação do ente público permanece 

sendo regida precipuamente – “senão exclusivamente”1 – pelo Direito Privado, conforme 

assinalado por MARÇAL JUSTEN FILHO. 

A presença da Administração Pública na relação contratual, entretanto, torna 

difícil a aplicação plena do Direito Privado, ensejando, ainda que parcialmente, a 

aplicação da Lei de Licitações e Contratos, bem como dos princípios de Direito Público. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva desenvolver uma distinção 

imparcial entre os contratos administrativos stricto sensu e os contratos privados firmados 

pela Administração Pública, de modo a: (a) esclarecer em quais aspectos principiológicos 

essas duas modalidades seriam convergentes ou divergentes; (b) examinar como as 

singularidades presentes nos contratos administrativos teriam influência na mitigação do 

Direito Civil / Privado; (c) verificar a sua compatibilidade com alguns Institutos 

Contratuais do Direito Privado; e (d) investigar em que medida a possibilidade de 

utilização das prerrogativas administrativas está atrelada à noção moderna de interesse 

público, finalidade propulsora de todas as vantagens a que faz jus a Administração. 

Nesses tempos atuais, sabe-se que a Administração Pública dispõe de 

determinadas prerrogativas, fazendo-se valer, principalmente, o Princípio da Supremacia 

do Interesse Público. No entanto, até que ponto a presença das prerrogativas, muitas vezes 

invocadas de forma desmoderada, transmutam o contrato administrativo num instituto 

totalmente estranho ao Direito Privado. 

Mostra-se extremamente necessário um aprofundamento sobre o tema, 

acentuadamente em razão dos pontos controversos que gravitam em torno das colisões 

principiológicas entre essas modalidades contratuais. Não se trata, portanto, de um mero 

                                                 
1FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 352. 
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cotejo, mas dos impactos que a aplicação das características de cada lado podem trazer 

para a relação jurídica se não forem bem ponderadas no caso concreto. 

Existindo um contrato hibrido, regido pelas duas maiores esferas do Direito e 

sujeito, portanto, a uma série de divergências, surgem alguns questionamentos: Quais 

singularidades de cada esfera poderiam influir na relação? Quais princípios poderiam ser 

invocados? Até que ponto as prerrogativas da Administração poderiam interferir em uma 

relação comum e originária do Direito Privado? 

Segundo MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO2, é difícil a tarefa de distinguir os 

contratos regidos pelo Direito Privado derrogados, parcialmente, pelo direito público, dos 

contratos administrativos, haja vista que estes últimos apresentam características comuns 

aos primeiros. 

Para o desenvolvimento do trabalho, serão utilizadas pesquisas bibliográficas, 

especialmente de artigos e livros específicos sobre o tema, bem como jurisprudencial, 

levando como base Decisões proferidas no âmbito dos Tribunais de Justiça, Tribunais 

Superiores e o Supremo Tribunal Federal. 

  

                                                 
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 237. 
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1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS 

PRIVADOS 

Em um primeiro momento, para que possamos dar início a cuidadosa distinção 

entre os contratos públicos aqui estudados, este primeiro capítulo se dedicará a analisar 

em que medida os princípios fundamentais aplicáveis aos contratos privados seriam 

compatíveis com os contratos em que a Administração Pública figure como parte, de 

modo a investigar, pelo viés privado, em quais aspectos principiológicos essas duas 

modalidades seriam convergentes ou divergentes. 

1.1 PRINCÍPIOS E REGRAS 

 

1.1.1 O Princípio da Autonomia da Vontade 

 

Primeiramente, para que possamos avaliar se existe, em alguma medida, a 

vontade de contratar para a Administração Pública, seja nos contratos da administração 

ou nos contratos administrativos, faz-se necessário delinear uma breve conceituação e 

caracterização do contrato administrativo. 

Para Guilherme Carvalho e Souza, a contratação para a Administração Pública 

apresenta proposições próprias, inseparavelmente ligadas ao interesse público da 

coletividade. Não por outro motivo que a Administração, salvo nos casos previsto em lei, 

deve proceder à Licitação Pública, “que garante isonomia entre os participantes e propõe, 

para o Poder Público, a escolha da melhor proposta, a qual deve ser aferida sem 

subjetivismos, utilizando-se de critérios claros, precisos e existentes em lei”3. 

Segundo o jurista4, o contrato administrativo apresenta os elementos inerentes a 

qualquer tipo de contrato – i.e.capacidade das partes, objeto lícito e forma prescrita em 

lei. No entanto, no que se refere à autonomia da vontade, há diferenças que merecem ser 

pontuadas. 

Veja-se o escólio de Manoel de Oliveira Franco Sobrinho: 

(...) do exato conceito jurídico de contrato administrativo, atendido os 

fatores de lei, vontade, formação e finalidade, depreende-se: a 

participação do Poder Público como elemento fundamental na atuação 

administrativa; a adesão do particular como elemento essencial no 

                                                 
3 E SOUZA, Guilherme Carvalho. A Liberdade de contratar para a Administração Pública: a 

autonomia da vontade no contrato administrativo. Disponível em: 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=b4568df26077653e.Acesso em 08 do12 de 2016. 
4E SOUZA, Guilherme Carvalho, Op. Cit. 
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acordo declarado de vontades; o objeto na especialidade, impondo a 

finalidade do serviço a prestar5. 

Por esse motivo, não há como desvencilhar os contratos administrativos dos 

contratos privados. Na realidade, pode-se concluir sem maiores dificuldades que essas 

duas modalidades contratuais são faces de uma mesma moeda. 

Para Carvalho e Souza, muito embora faça-se necessário que o Direito Civil, 

quando utilizado para auxiliar o Direito Administrativo, sirva aos fins públicos, 

especialmente ao interesse público, “não há como aplicar, irrestritamente, ao Direito 

Administrativo, as normas de Direito Civil da mesma forma em que são aplicadas às 

relações particulares, nas quais, ao menos imediatamente, inexiste interesse coletivo”6.  

Nesse contexto, as lições de Edmir Netto de Araújo7: 

Contrato administrativo é o acordo de vontades opostas, realizado 

´intuito persona´, consensual, comutativo e sinalagmático, do qual 

participa a Administração Pública, para a produção de obrigações que 

envolvam finalidade pública, ou não contrariem o interesse público, 

contendo explícita ou implicitamente, cláusulas de privilégio que o 

submetem a regime jurídico de direito administrativo, informado por 

princípios publicísticos, colocando a Administração em posição de 

supremacia no ajuste. 

Juan Carlos Cassagne assinala que “os elementos formadores do contrato 

privado ganham outras formas quando se está diante do administrativo”8. 

Para Carvalho e Souza, existem fortes diferenças entre a autonomia da vontade 

no Direito Civil e a mesma autonomia no Direito Administrativo, pois, neste, a “conduta 

do particular apenas servirá para criar os requisitos legais do exercício do poder pela 

Administração ou da transposição para o plano externo dos efeitos jurídicos já contidos 

em acto perfeito”9. 

A exemplo de Almiro do Couto e Silva, alguns autores afirmam ser inexistente 

a vontade de contratar para o Poder Público, concluindo ser “incontroverso que o 

princípio da autonomia da vontade não existe para a Administração Pública”10. 

                                                 
5SOBRINHO, Manoel de Oliveira Franco. Contratos Administrativos. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 9. 
6Carvalho e Souza,GuilhermeOp. Cit. 
7ARAÚJO, Edmir Netto. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 672. 
8CASSAGNE, Juan Carlos. El contrato administrativo. Buenos Aires: AbeledoPerrot. 1999. p. 25-26. 
9CORREIA, José Manuel Sérvulo. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. 

Coimbra: Almedina, 1987. p. 347. 
10COUTO E SILVA, Almiro. Princípios da legalidade da Administração Pública e da segurança 

jurídica no Estado de Direito contemporâneo. Revista de Direito Administrativo – RDA. N. 84, out./dez. 

1987, Ano XX, p. 46-63, p. 53. 
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Isso porque, segundo seu ponto de vista, a autonomia da vontade, em sua 

essência, não seria uma criação jurídica, “mas um dado natural, resultante da liberdade 

humana, anterior, portanto, ao próprio Direito”11. Objetivamente, a Administração não 

contrata com o particular por vontade própria, mas em função do respaldo que da lei lhe 

concede, “quer se trate de Administração Pública sob regime de Direito Público, de 

Direito Privado ou de Direito Privado Administrativo”12. 

De acordo com os juristas Cordeiro13, Westerman14e Sobrinho15, enquanto no 

âmbito privado a declaração de vontade das partes pressupõe certa liberdade para 

contratar, sendo “elemento central no processo de formação do negócio jurídico”, “um 

conceito nuclear, que tem importância no Direito Privado”, no âmbito público a 

Administração deve atender ao princípio da legalidade estrita para contratar, eis que “a 

declaração de vontade não pode desbordar-se da declaração já contida na lei”. 

Carvalho e Souza16reitera que, na contramão do que pressupõe o Direito Privado, 

a vontade da Administração se mostra condicionada a lei, motivo pelo qual os contratos 

administrativos “devem guardar correspondência com os atributos dos atos 

administrativos, sobrelevando a competência e a finalidade, que deverá ser, 

necessariamente, pública, de interesse público”, podendo, segundo Figueiredo17, apenas 

“ser qualificado pela norma. Interesse público não é o interesse do administrador”– 

embora atualmente a doutrina o subdivida em primário e secundário. 

Levando-se em consideração que, nem no período da máxima influência 

liberalista a liberdade de contratar foi irrestrita – eis que, segundo Humberto Theodoro 

Junior18, as regras legais de ordem pública e os bons costumes funcionavam como limites 

ao princípio da autonomia da vontade, reconhecendo o interesse público – hodiernamente, 

segundo Wider19, a liberdade de contratar sofre ainda maiores limitações, notadamente 

                                                 
11 CARVAHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit.  
12 CARVAHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit. 
13CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português. 2. ed. Coimbra: Almedina, 2000, 

p. 337. Tomo 1. 
14WESTERMANN, Harry. Código civil alemão: Parte Geral. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1991, p. 101. 
15FRANCO SOBRINHO, Manoel de Oliveira. Contratos administrativos. São Paulo: Saraiva, 1981, p. 

22. 
16CARVAHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit. 
17FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Contratos Administrativos. In MELLO, Celso Antônio Bandeira de. 

Direito Administrativo na Constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 138-168. 
18THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. 3. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2001, p. 

17-18. 
19WIDER, Roberto. O direito dos contratos e a autonomia da vontade. A proteção especial dos 

consumidores. Revista da EMERJ, v. 8, n. 29, 2005, p. 28-50, p. 37. 
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em razão de que “os contratos (...) regem relações entre entes que se encontram em efetiva 

e inegável condição de desigualdade (...)”. 

Conforme antecipamos, existem autores que creem não existir autonomia da 

vontade para a Administração Pública, sustentando, a exemplo de Humberto Ávila20, “que 

a administração (...) deve executar a finalidade instituída pelas normas jurídicas 

constantes da lei dando-lhe ótima aplicação concreta”. 

Entretanto, para Carvalho e Souza21, cuja posição será aqui adotada, a liberdade 

de contratar para a Administração Pública existe, ainda que mitigada, devendo ser 

“exercida nos limites dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse 

público”. 

De fato, isso ocorreria, principalmente, em razão da Licitação Pública, 

procedimento administrativo que limita a liberdade da Administração, restringindo o 

poder de escolha na hora de contratar. Dessa forma, o procedimento exige que a 

Administração tome decisões em prol do interesse de toda a coletividade, e não em 

benefício próprio (ao erário). 

Segundo Carvalho e Souza22, se considerada em alguma medida a liberdade de 

contratar para a Administração, “ela é exercida nos limites da competência administrativa, 

a qual não pode infringir a finalidade pública”, sendo, portanto, “emoldurada por normas 

e princípios administrativos, sobremaneira pelo interesse público”23, este, de acordo com 

Mello, visto como “o interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos 

pessoalmente têm quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e 

pelo simples fato de o serem”24. 

Parece, portanto, “ser problemático adotar um conceito de autonomia da vontade 

desvencilhado do interesse público”25, ainda que esse interesse seja secundário (indireto 

/ institucional), como, em regra, no caso dos contratos privados firmados pela 

Administração (v.g., Contrato de Locação). Por esse motivo, ainda que em alguns casos 

não haja a necessidade do procedimento licitatório anterior a contratação ao particular 

(seja por dispensa ou inexigibilidade – artigos 24 e 25, ambos da Lei 8.666/1993), a 

                                                 
20ÁVILA, Humberto. Repensando o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Particular. 

Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. N. 11. Set/out/Nov 2007, Salvador, p. 2. 
21 Nesse sentido, FALDINI, Cristiana Corrêa Conde. A constitucionalização do direito administrativo. 

p. 261-277, p. 265-270. In DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. 
22CARVAHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit.  
23CARVAHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit. 
24 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009, p. 61. 
25 CARVAHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit. 
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vontade de contratar da Administração continuará sendo limitada pela norma e pela 

finalidade. 

 

1.1.2 Os Princípios da Função Social e do Equilíbrio Contratual 

 

Para Luiz Gustavo de Oliveira Ramos26, o propósito da função social contratual 

é “buscar aproximar as partes, equilibrar e encaminhar o contrato para uma resolução 

adequada, sem abuso de direito, observando a boa-fé interna à relação – como todos os 

princípios contratuais –e, ainda, afastar os contratantes e a comunidade de danos 

evitáveis”. 

Para Meirelles27, em que pese quase não haver distinção entre o conceito de 

interesse social do contrato e o interesse público defendido pela Administração Pública – 

haja vista que, segundo Oliveira Ramos28,“ambos repousam em sentido muito 

aproximado, e, portanto, indistintamente devem ser preservados pela atuação daquela, 

visando maior segurança e equilíbrio nas relações contratuais” –, não poderia a 

Administração Pública cumprir sua finalidade atendendo um interesse e maculando outro, 

até porque a ela não pertence ao interesse público primário. 

Considerando que (a) por força normativa, a Administração pública não poderia 

se abster de cumprir os deveres inerentes ao bem comum da sociedade; (b) em decorrência 

de suas limitações estruturais e econômico-financeiras, a Administração não poderia 

depender somente de si própria para cumprir sua finalidade precípua – inclusive, segundo 

DI PIETRO29, com a prevalência de modelos gerenciais dos Estados modernos; e (c) devido 

à quantidade crescente de administrados, seria quase sempre necessário buscar o 

particular para executar serviços ou obras de competência do Estado, Segundo Oliveira 

Ramos30, coloca-los em um mesmo plano jurídico “na relação contratual poderia não ser 

a melhor solução para garantir eficiência no desenvolvimento dos serviços e obras 

públicas, sem correr riscos de atrasos ou impropriedades” – i.e., ensejando possíveis 

danos à sociedade. 

                                                 
26RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. A função social dos contratos públicos no Brasil. Disponível em: 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12864.Acesso em 08 

do12 de 2016. 
27MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. 
28RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
29DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
30RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
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De acordo com Rosenvald31, extrai-se dessas premissas a necessidade da 

existência de contratos administrativos, com exercício de prerrogativas, cláusulas 

exorbitantes e a aceitação da posição vantajosa da Administração em face do particular, 

com força de unilateralidade – o que não significa que a Administração Pública possa 

atuar sem razoabilidade e proporcionalidade. 

Para Oliveira Ramos32, não é correto afirmar que os contratos administrativos 

ferem o Princípio de Função Social de pronto, especialmente em razão do desequilíbrio 

que é necessário para o bem da coletividade. Para ele, nesses contratos “a 

compatibilização com a função social deve ser auferida na própria atuação do Poder 

Público, que obrigatoriamente deve agir segundo a lei e sempre observar as garantias, o 

razoável e o proporcional nas avenças com os particulares”. 

Em contrapartida, é reconhecida a existência dos contratos da administração, ou 

seja, contratos celebrados pela Administração Pública mas regidos pelo direito privado 

(v.g,a compra e venda, a doação e a permuta), onde, para o autor33 – em tese –,“tornam-

se insustentáveis as prerrogativas da Administração apenas com o fundamento da 

supremacia do interesse público perante o privado”. 

Para Oliveira Ramos34, mesmo em se tratando de contratos regidos 

preponderantemente pelo Direito Privado, cujos objetos encontram-se regidos pelo 

Direito Civil e pela Teoria Geral dos Contratos, não constituindo serviços ou obras 

públicas em caráter de continuidade, qualquer desequilíbrio entre as partes seria 

considerado uma afronta à função social. 

Na concepção de Odete Medauar35, ao instituir o artigo 62, § 3º, inciso I, da Lei 

8.666/1993, o legislador possibilitou à Administração invocar em algumas hipóteses as 

normas gerais previstas na Lei de Licitações e Contratos e inserir à relação contratual 

todas a prerrogativas e peculiaridades que são comuns aos Contratos Administrativos, 

criando uma verdadeira confusão ao permitir, no que couber, a aplicação das cláusulas 

exorbitantes. 

Logo, considerando que o legislador não estipulou um limite de aplicação dessas 

prerrogativas perante os contratos da administração regidos pelo Direito Privado –estes 

                                                 
31ROSENVALD, Nelson. A função social do contrato. MPMG Jurídico, Minas Gerais, Ano II, n. 9, 

abril/maio/junho. 2007. Disponível em: <http://www.mp.mg.gov.br/portal/public/inter. Acesso em 08 do 

12 de 2016. 
32RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit.  
33RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
34RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
35MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 14ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 236. 
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caracterizados pelo equilíbrio e pela bilateralidade –, pode-se dizer que aludido 

dispositivo caracteriza ofensa à segurança jurídica, o que, para Oliveira Ramos36, torna “o 

estudo da função social dos contratos públicos uma matéria de grande abertura para 

discussões doutrinárias, porém de exigente cautela nos discursos”. 

Ainda para o jurista37, muito embora não se possa provocar uma simples colisão 

de teorias entre os dois ramos do Direito (público e privado) sem correr o risco de ocorrer 

uma presunção de afrontamento à uma das vertentes, seria incontroverso que a função 

social do contrato deva ter uma maior influência na esfera pública. 

Afinal, para se celebrar um contrato que atenda ao interesse público(primário ou 

secundário), após todo processo de contratação, não se mostra justificável que a 

Administração simplesmente invoque uma de suas prerrogativas e suste sua 

contraprestação exigindo que o particular suporte sozinho por um determinado prazo a 

execução do contrato. A propósito: 

Afinal, mesmo que recaia sobre o particular a responsabilidade de não 

comprometer um serviço ou obra pública, tocando-se neste ponto a 

submissão ao princípio da continuidade, não há como retirar da 

Administração Pública – titular do serviço, bem ou obra –, salvo em 

situações excepcionais, sua própria culpa quando escusa-se de cumprir 

sua prestação sem uma cabal fundamentação, ou seja, sem invocar a 

qualquer sombra o interesse público. A discussão não deve se prender 

ao fato do Estado reparar ou não possíveis danos que o particular venha 

a sofrer, ou vice-versa, mas ao alinhamento destes contratos públicos à 

função social na medida em que se busca uma paridade de forças e um 

equilíbrio contratual, preservando para a Administração prerrogativas 

dentro de necessidades mais específicas, quando de fato o uso de 

cláusulas exorbitantes seja necessário, observando o real interesse 

público38. 

Por fim, buscando uma solução eficiente, Oliveira Ramos39 sugere uma 

renovação da legislação pertinente aos contratos públicos, de modo que o legislador possa 

(a) definir melhor o alcance das prerrogativas da Administração Pública; e (b) debruçar-

se, detalhadamente, sobre cada tipo contratual (considerando típico o “administrativo” e 

atípico o “da administração”), dando-lhes contornos definidos e com olhar sempre a 

atender a função social (e ao equilíbrio contratual) na medida das particularidades. 

Assim, se o contrato for “da administração”, o artigo 62, § 3º, I, da Lei 8.666 de 

1993 poderia ser revogado ou reformulado para determinar até que ponto a Administração 

                                                 
36RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
37RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
38 Ibidem, p. 07. 
39 Ibidem, p. 07. 
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Pública poderia valer-se das prerrogativas, buscando, mais uma vez, a função social e o 

equilíbrio contratual. 

Em relação a este dispositivo controverso, mais adiante discutiremos em que 

limite se daria a sua aplicação. 

 

1.1.3 O Princípio da Boa-Fé Objetiva e seus deveres anexos 

 

O Código Civil de 2002 consagrou o Princípio da Boa-Fé Objetiva como 

cláusula geral, dispondo, no seu artigo 422, que os contratantes são obrigados a guardar, 

tanto na conclusão do contrato, como em sua execução, os principados da probidade e 

boa-fé. Para Caio Mário40, muito embora o artigo tenha deixado de mencionar 

expressamente as fases pré e pós-contratual em seu dispositivo – que, por razões lógicas, 

teriam papel fundamental na criação de deveres jurídicos para as partes –, tal omissão não 

significa que a boa-fé não teria alcance para essas fases do contrato. 

Segundo o autor41, como cláusula geral, o Princípio da Boa-Fé tem observância 

obrigatória e, a despeito de ter sido consagrado como norma infraconstitucional, incide 

sobre todas as relações jurídicas da sociedade, contendo um conceito jurídico 

indeterminado, “carente de concretização segundo as peculiaridades de cada caso”. 

A propósito, veja-se o escólio de Caio Mário42 acerca das finalidades do 

Princípio da Boa-Fé objetiva: 

A boa-fé objetiva serve como elemento interpretativo contrato, como 

elemento de criação de deveres jurídicos anexos (v.g., dever de 

correção, de cuidado e segurança, de informação, de cooperação, de 

sigilo, de prestar contas) e até como elemento de limitação e ruptura de 

direitos (proibição do venire contra factumproprium, que veda que a 

conduta da parte entre em contradição com uma conduta anterior, do 

inciviliteragere, que proíbe comportamentos que violem o princípio da 

dignidade humana, e da tu quoque, que é a invocação de uma cláusula 

ou regra que a própria parte já tenha violado). 

Pois bem. Em virtude de sua característica universal, a boa-fé objetiva tem ampla 

aplicação nos contratos públicos, razão pela qual, ainda que provida de inúmeras 

prerrogativas, a conduta da Administração deve ser sempre compatível com as finalidades 

                                                 
40PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Contratos. Vol. 3. 18ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2014, p. 19. 
41 Ibidem, p. 20. 
42 Ibidem, p. 20. 
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e deveres anexos ao princípio. Para Teixeira Alves43, no âmbito administrativo, a boa-fé 

objetiva “age com desenvoltura tanto como princípio de Direito Público, haurido na Carta 

Constitucional, como de Direito Privado, informador da nova teoria contratual”. 

Não por outro motivo o artigo 54 da Lei 8.666/199344 se preocupou em 

estabelecer que “os contratos administrativos de que trata esta Lei regulamentam-se pelas 

suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, subsidiariamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito Privado”. 

De acordo com Teixeira Alves45, isso significa dizer que toda a construção 

civilista empreendida no desenvolvimento do princípio seria implementada na regulação 

dos contratos e ajustes firmados pela Administração Pública, especialmente as funções 

de interpretação, integração (deveres anexos) e controle da boa-fé no Direito Civil. 

Afinal, a função limitadora da boa-fé objetiva seria de máxima importância na 

regulação da atuação da Administração nas relações contratuais, acentuadamente no que 

concerne ao uso irrestrito de suas prerrogativas como justificativa de atendimento ao 

interesse público, de modo a controlar o uso desmoderado das chamadas cláusulas 

exorbitantes. 

Nesse sentido, como muito bem assinalado por Teixeira Alves: 

Anote-se que tais prerrogativas são conferidas à Administração em 

razão dos fins públicos por ela perseguidos, sendo manifestação do pré-

falado postulado da supremacia do interesse público sobre o particular, 

que, de resto, não impede o controle de sua utilização para além dos 

lindes ditados pela boa-fé, conforme vem admitindo a jurisprudência 

dos tribunais: "Se o Estado, em contrato firmado com estagiários, lhes 

promete remuneração igual à que paga aos médicos residentes, não 

pode, no curso do contrato, romper esta igualdade em detrimento aos 

estagiários. Os contratos administrativos não estão imunes aos 

princípios da boa-fé e equilíbrio econômico (RMS 1.694-8, Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma do STJ, por unanimidade, RSTJ, 

60/178). 

Segundo as convicções do aludido autor, o artigo 187 do Código Civil se 

aplicaria ao Direito Administrativo como uma das funções da boa-fé, regulando o 

exercício abusivo de direitos subjetivos e demais situações jurídicas subjetivas, “tais 

                                                 
43ALVES, José Ricardo Teixeira. A tutela da boa-fé objetiva no Direito Administrativo. Revista Jus 

Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1917, 30 set. 2008. Acesso em 08 do12 de 2016. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/11783>. Acesso em 08 do 12 de 2016. 
44 BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Acesso em 08 de 12 de 2016, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons. 
45ALVES, José Ricardo Teixeira, Op. Cit.  
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como as faculdades, ônus, deveres, poderes e prerrogativas, agindo a boa-fé como 

máxima de conduta ético-jurídica”. 

Para Teixeira Alves46, toda a teorização do abuso de direito construída no Direito 

Civil em muito colabora para um ideal de compreensão do Direito Administrativo como 

forma de garantir a segurança jurídica nas relações contratuais, especialmente sob o 

enfoque da sintonia “entre os princípios da legalidade, tão invocado na solução das 

contendas de Direito Administrativo, e da moralidade e boa-fé, referenciados em menor 

monta nessa seara”. 

De fato, não se pode mais conceber a prática administrativa sob o 

prisma estrito e preponderante da legalidade, sendo certo que, em 

muitas situações, tal postulado há que ceder espaço para o princípio da 

boa-fé e da confiança, segundo a técnica da ponderação dos interesses.47 

 

1.1.4 O Princípio do Consensualismo 

 

Ao analisar o nascimento do Princípio Consensualista, Caio Mário48, narrando a 

sua evolução dentro do Direito Romano, constatou que naquele direito predominava a 

regra geral do rígido formalismo, que, excepcionalmente em razão das necessidades 

mercantis da época, somente era desconsiderado em algumas modalidades contratuais – 

tais como a venda, locação, mandato e sociedade. 

De acordo com o jurista49, ainda em decorrência das imposições do comércio, 

conforme aquele sistema jurídico foi transigindo com suas anteriores exigências, e 

ampliando a atuação da ideia do consensualismo, o rigor antes comum que era atribuído 

a celebração de contratos “amenizou-se de tal forma que o romano esteve no limiar da 

aceitação da regra consensualista, quase a ponto de liberta-se do formalismo, quase em 

condições de declarar que o contrato se formava solo consenso”. 

Hoje em dia, o direito contratual não encontrou óbices ao Princípio do 

Consensualismo, consolidando a regra segundo a qual o contrato se forma pelo consenso 

das Partes. A propósito: 

O princípio do consensualismo predominou em todo o século XIX e 

avançou pelo século XX. Segundo ele, o contrato nasce do consenso 

puro dos interessados, uma vez que é a vontade a entidade geradora. 

                                                 
46ALVES, José Ricardo Teixeira, Op. Cit.  
47 Ibidem. 
48PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit. p. 16. 
49 Ibidem, p. 17. 
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Somente por exceção conservou algumas hipóteses de contratos reais e 

formais, para cuja celebração exigiu a traditio da coisa e a observância 

de formalidades. Mais modernamente, contudo, sentiu o direito a 

imperiosa necessidade de ordenar certas regras de segurança, no 

propósito de garantir as partes contratantes, contra facilidades que a 

aplicação demasiado ampla do princípio do consensualismo vinha 

difundindo. E engendrou então certas exigências matérias, que podem 

ser subordinadas ao tema do formalismo, as quais abalam a 

generalização exagerada do consensualismo50. 

 

Hodiernamente, dentre as exceções que o direito contratual cuidou de 

resguardar, encontram-se os contratos administrativos, que dão origem a relações 

jurídicas com peculiaridades próprias de sua natureza. Para Carvalho Filho51, os contratos 

administrativos são dotados de formalismo, à medida que, para que se configure a relação 

jurídica, “não basta que haja consenso entre as partes contratantes, mas, ao contrário, é 

necessário que se observem certos requisitos externos e internos”. 

Considerando, nesse sentido, que algumas características e formalidades 

próprias são indispensáveis à celebração e execução do contrato (v.g., como a posição 

preponderante da administração, objeto do contrato, procedimento licitatório, 

necessidade de instrumento, solenidades, cláusulas essenciais, garantias, duração do 

contrato, prorrogação do contrato, renovação do contrato etc.), o a presença do consenso 

na relação contratual seria significantemente diminuída, ficando este submetido ao 

formalismo. 

Todas essas características e formalidades se justificam em razão dos Princípios 

da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e da Indisponibilidade do Interesse 

Público. Logo, ao contrário dos contratos privados – que, para Carvalho Filho52, 

“traduzem um conjunto de direitos e obrigações em relação aos quais as partes se situam 

no mesmo plano jurídico” –, os contratos administrativos visam alcançar um fim útil para 

a sociedade, sendo lógico, segundo Bandeira de Mello53, que “no conflito entre os 

interesses do particular contratado e do Estado contratante tenham que prevalecer os 

pertencentes a esse último”. 

Não se pode deixar de reconhecer, em consequência, uma certa desigualdade 

entre as partes contratantes, fato que confere à Administração posição de 

supremacia em relação ao contratado. O mesmo pode se dizer dos tradicionais 

                                                 
50PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. Cit. p. 19. 
51FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 27ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2013, p. 180. 
52 Ibidem, p. 180. 
53MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 17. Ed, 

2004, p. 20. 
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princípios romanos da imutabilidade unilateral dos contratos (lexinter partes e 

pacta sunt servanda), que sofrem mitigação quando se trata de contratos 

administrativos (...)54. 

Logo, pode-se dizer que o particular seria um mero aderente no que diz respeito 

aos contratos administrativos, visto que a sua vontade apenas seria considerada após a 

implementação de todas as formalidades e características inerentes ao contrato. 

Por outro lado, no que concerne aos contratos privados celebrados pela 

Administração Pública (contratos da administração), o Princípio do Consensualismo 

deveria, em tese, ser aplicado / respeitado normalmente. Entretanto, como veremos, a 

simples presença da Administração Pública confere ao contrato certa desigualdade, seja 

pelo formalismo, pela condição normativa do exercício da Administração ou, 

simplesmente, pelo interesse público (primário ou secundário). 

 

1.1.5 A Resilição e Rescisão dos Contratos e a Exceção de Contrato 

não Cumprido 

 

Como se sabe, ao contrário dos contratos privados e em razão do poder atribuído 

às cláusulas exorbitantes, a Administração Pública possui a prerrogativa de ter as suas 

avenças rescindidas unilateralmente, demonstradas as devidas razões administrativas 

pautadas no interesse público. Para Carvalho Filho55, significa dizer que, “mais uma vez, 

a vontade bilateral criadora se curva à manifestação unilateral da Administração, desta 

feita de caráter extintivo”. 

A Lei 8.666/1993, em seu artigo 7856, instituiu as hipóteses em que a 

Administração poderia rescindir unilateralmente o contrato. Dentre as principais, 

encontram-se as hipóteses relativas: (a) ao (des)cumprimento do contrato pelo particular; 

e (b) ao interesse da própria Administração. Foquemos apenas no segundo motivo. 

Ao contrário da justificativa por descumprimento / inadimplemento do contrato, 

a rescisão motivada somente pelo interesse da Administração, prevista no inciso XII do 

artigo 78, deve estar fundamentada em “razões de interesse público”. Estes, segundo 

Carvalho Filho57, “de alta relevância e amplo conhecimento, devendo a providência ser 

justificada e determinada pela máxima autoridade da esfera administrativa”. Funcionaria, 

                                                 
54FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit. p. 181. 
55FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit. p. 196. 
56BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Acesso em 08 de 12 de 2016, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons. 
57 Ibidem, p. 197. 
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portanto, como uma “denúncia”58 compulsória, pautada exclusivamente em “razões 

administrativas” e averiguada no próprio âmbito administrativo. 

A rescisão amigável, que seria equivalente ao “distrato” no Direito Civil, seria 

proveniente da manifestação bilateral dos contratantes. Ainda para Carvalho Filho59, 

“nessa hipótese não há litígio entre eles, mas sim interesses comuns, sobretudo da 

Administração que, quanto ao desfazimento, terá discricionariedade em sua resolução 

(art. 79, II, do Estatuto)”. 

Já a exceção de contrato não cumprido, positivada no artigo 476 do Código Civil 

de 2002, consiste, para Gagliano60 e Carvalho Filho61“em um meio de defesa pelo qual a 

parte demandada pela execução de um contrato pode arguir que deixou de cumpri-lo pelo 

fato de outra ainda também não ter satisfeito a prestação correspondente”. 

Por determinado tempo, a doutrina vinha entendendo – com certa rigorosidade, 

diga-se – que a exceção de contrato não cumprido não poderia ser invocada para 

beneficiar o particular contratado pela Administração, ainda que esta, exigindo o 

cumprimento do contrato, não cumprisse sua obrigação – o que, segundo Oliveira 

Ramos62, se justificava em atenção ao Princípio da Continuidade do Serviço Público, que, 

assim como o Interesse Público, se mostrava mais significativo que o particular. 

A propósito: 

A exceção do contrato não cumprido – exceptio non 

adimpleticontractus –, usualmente invocada nos ajustes de Direito 

Privado, não se aplica, em princípio, aos contratos administrativos 

quando a falta é da Administração. Esta, todavia, pode sempre arguir a 

exceção em seu favor, diante da inadimplência do particular contratado 

[...] Impede-o (o particular, grifo nosso) o princípio maior da 

continuidade do serviço público, que veda a paralisação da execução do 

contrato mesmo diante da omissão ou atraso da Administração no 

cumprimento das prestações a seu cargo.63 

Para Meirelles, em regra, o particular deveria assumir os riscos e ônus do objeto 

do contrato em prol do interesse da coletividade. Em contrapartida, a Administração 

                                                 
58 Forma de arguir a Resilição do contrato no Direito Civil. 
59 FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit. p. 218. 
60GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, volume IV: 

contratos, tomo 1: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p.255. 
61FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit. p. 197. 
62RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. A função social e a inoponibilidade da exceptio non 

adimpleticontractus nos contratos públicos. Disponível 

em:http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13582. Acesso em 

08 do 12 de 2016. 
63MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 

220. 
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poderia invocar em absoluto esta exceção face ao contratado, mesmo nos contratos “da 

administração”, regidos pelo Direito Privado64. 

Hodiernamente, como explicam Meirelles65 e Di Pietro66, o rigor atribuído a essa 

questão veio ganhando contornos mais atenuados em alguns casos, quando, por exemplo: 

(a) a inadimplência do Poder Público cria um encargo extraordinário e insuportável por 

um longo tempo, forçando o contratado a financiar o objeto do contrato por conta própria; 

(b) a inadimplência da Administração impeça de fato e diretamente a execução do serviço 

ou obra, nas situações que exigem primeiro uma atuação daquela, sem a qual o contrato 

não possa caminhar; e (c) quando o contrato não tenha por objeto a execução de um 

serviço público, não se aplicando o princípio da continuidade. 

Essa doutrina sofre hoje algum abrandamento, pois já se aceita que a 

Exceptio Non AdimpletiContractus seja invocada pelo particular contra 

a Administração, embora sem a mesma amplitude que apresenta no 

direito privado. Nesse, os interesses das partes são equivalentes e se 

colocam no mesmo pé de igualdade; no contrato administrativo, os 

interesses das partes são diversos, devendo, em determinadas 

circunstâncias, prevalecer o interesse público que incube, em princípio, 

à Administração. Por isso, o particular deve, como regra, dar 

continuidade ao contrato, evitando de, sponte sua, paralisar a execução 

do contrato, já que a rescisão unilateral é prerrogativa da 

Administração; o que o particular pode e deve fazer, até mesmo para 

acautelar seus interesses, é pleitear a rescisão, administrativa ou 

judicialmente, aguardando que ela seja deferida67. 

De acordo com Carvalho Filho68, a Lei 8.666/1993 mitigou o privilégio da 

Administração, instituindo as situações em que o particular poderá valer-se do instituto 

(Art. 78, incisos XV e XVI), dispondo que seria causa de rescisão contratual culposa o 

”atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra”69 – hipóteses 

em que o particular poderia optar por suspender o cumprimento da obrigação ou requerer 

uma indenização pelos prejuízo da rescisão. 

                                                 
64RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
65MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p 

219. 
66DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 260. 
67DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 232. 
68FILHO, José dos Santos Carvalho. Op. Cit. p. 198. 
69 Art. 78, XV c/c art. 79, § 2º, do Estatuto. 
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Este rol, no entanto, não é taxativo, tendo em vista que a doutrina e 

jurisprudência adicionaram hipóteses que também proporcionariam ao particular o direito 

de invocar tal exceção. A título de exemplo, Carvalho Filho70 consignou que: 

(...) em situações especiais, se o prejudicado, mesmo antes do prazo (90 

dias, grifo nosso), ficar impedido de dar continuidade ao contrato por 

força da falta de pagamento, tem ele direito à rescisão do contrato com 

culpa da Administração. Fora daí, é admitir-se a ruína do contratado por 

falta contratual imputada à outra parte, o que parece ser inteiramente 

iníquo e injurídico. Ocorrendo tal situação excepcional, o interessado 

pode recorrer à via judicial e, por meio de ação cautelar, formular 

pretensão no sentido de lhe ser conferida tutela preventiva imediata, 

com o deferimento de medida liminar para o fim de ser o contratado 

autorizado a suspender o objeto do contrato, evitando-se que 

futuramente possa a Administração inadimplente imputar-lhe conduta 

culposa recíproca. Segundo nos parece, esse é o único caminho a ser 

seguido para impedir que a Administração, que está descumprindo 

obrigação, se locuplete de sua própria torpeza. 

Ainda sobre esse possibilidade, pondera Gagliano71que, se o bem comum da 

sociedade não poderia ficar prejudicado pela paralisação da execução de um serviço 

necessário, também não se afigura justo que o Estado se beneficie às custas do particular 

em situações onde se deveria averiguar a razoabilidade da prestação, levando em conta a 

desproporção entre o sacrifício e o interesse público pretendido, podendo “impossibilitar 

a execução do contrato ou causar ao contratado um desequilíbrio econômico de tal monta 

que não seria razoável exigir que o mesmo fosse suportado”. 

A justa lógica aplicada pelo autor ao desequilibro na aplicabilidade da exceção 

de contrato não cumprido também deve ser empreendida na possibilidade de a 

Administração rescindir um acordo unilateralmente quando motivada pelas ditas “razões 

de interesse público”. Oliveira Ramos72observa que, por mais uma vez, esse dilema 

jurídico entre o público e o privado nos remete aos mesmos problemas já analisados 

anteriormente – originados, in casu, do embate configurado entre a função social 

(equilíbrio) e as prerrogativas em foco –, quais sejam: 

(a). A distinção existente entre (i) os contratos administrativos, inseridos no regime 

jurídico de direito público; e (ii) os contratos da administração, regidos por um Direito 

Privado mitigado; e 

                                                 
70CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, p. 209. 
71GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona.Novo Curso de Direito Civil,volume IV: 

contratos, tomo 1: teoria geral. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 262. 
72 Ibidem, p. 03. 
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(b). A fundamentação para a invocação das cláusulas exorbitantes em torno do 

princípio da supremacia do interesse público. 

Segundo Di Pietro73, não se demonstra justo que os contratos celebrados perante 

o regime privado, onde se deveria prevalecer o equilíbrio(bilateralidade), sejam 

derrogados ao ponto da Administração “utilizar-se essencialmente de atos administrativos 

unilaterais, com características exorbitantes do direito comum, tais como as prerrogativas 

e sujeições que constituem o regime administrativo”. 

No mesmo sentido, para Oliveira Ramos74, tratando-se de um contrato cujo 

objeto é comum, comerciável, em que não sustenta o princípio da continuidade (eis que 

não há serviço público), não é justificável que se imponha ao particular(v.g., mero 

locador) a “possibilidade de ver seu bem imóvel sediando uma repartição pública sem a 

devida contraprestação pecuniária, inclusive de difícil aferição do interesse público na 

inadimplência da Administração”. 

A propósito, o autor75 pontua que, ainda que a invocação de tais prerrogativas 

ocorra nos próprios contratos administrativos, deve ocorrer com base na 

proporcionalidade e razoabilidade: 

A questão apontada ganha maior relevância – ainda que nos contratos 

de regime jurídico de direito público –, diante da invocação das 

prerrogativas que, em tese, deveria ocorrer com base na 

proporcionalidade e razoabilidade, pois aparenta o inverso e imoderado 

em relação ao particular locador. Quanto à compatibilização da função 

social com a inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido, há 

de se analisar que de fato certas competências públicas não podem ser 

promovidas por contratos sem prerrogativas especiais, pois, visando-se 

a persecução do bem-estar social, não poderia a Administração ficar a 

esperar pelo particular, sem que diante da situação possa ter um maior 

controle, afinal são atividades estatais próprias. Todavia, ainda que se 

mencione contrato administrativo, cujo objeto é um serviço ou obra 

pública essencial, o cumprimento ou não da função social deve ser 

aferido na própria atuação da Administração Pública, observando a 

razoabilidade e a proporcionalidade, como também na fundamentação 

da decisão que suspende a contraprestação ou mesmo rescinde o 

contrato. 

Ainda para Oliveira Ramos76, esse impasse jurídico ocorre pois a Lei 8.666 de 

1993 não especifica em qual medida as prerrogativas administrativas poderiam ser 

invocadas, “abrindo espaço para que o gestor decida, de forma discricionária, quando 

                                                 
73DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 256. 
74RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. 
75 Ibidem, p. 04. 
76 Ibidem, p. 04. 
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invocar. Trata-se, portanto, de uma situação temorosa por, inclusive, afrontar a segurança 

jurídica”. 

Segundo sua convicção77, é inadmissível que a Administração Pública se valha 

indistintamente do Princípio da Supremacia do Interesse Público como fachada para se 

beneficiar sobre o particular, seja nos contratos administrativos ou nos contratos da 

administração, dado que, sem uma normatização mais objetiva e clara sobre a questão, 

põe-se na mão de uma das partes um poder decisório desproporcional. 

A dificuldade, portanto, estaria justamente em compreender o interesse público 

envolvido no inadimplemento da Administração, sendo este o fator que determinará a 

possibilidade (ou não) da invocação da cláusula. Veja-se: 

A noção de interesse público não pode mais ser considerada absoluta, 

um remédio para todos os males dos gestores públicos, visto que a 

Constituição Federal estabelece garantias individuais que só podem ser 

restringidas por ela própria ou por um processo de ponderação de 

princípios diante de uma colisão de interesses, ou seja, ainda que se 

prevaleça o público, o privado não pode ser totalmente tolhido.78 

Portanto, da forma como consta da lei, a inoponibilidade da Exceptio Non 

AdimpletiContractus não seria compatível com a função social dos contratos, tendo em 

vista que a cláusula é aplicada de forma “desmoderada”79 pelo legislador. A possibilidade 

de sua utilização, no entanto, deve ser compreendida em cada situação específica, 

ponderando o interesse público envolvido com o interesse do particular – conforme 

analisaremos mais adiante. 

A propósito: 

Dada a importância dos objetos: serviços e obras públicas essenciais, o 

contrato administrativo típico, desde que se observe a razoabilidade e a 

proporcionalidade, deve permanecer com privilégios com fulcro na 

persecução do bem social, observando-se as garantias individuais. 

Porém, não há como sustentar tal vantagem perante os contratos da 

administração atípicos em relação à função social, pois há evidente 

afrontamento aos princípios norteadores dos contratos de direito 

privado, reforçando-se com o argumento de que os objetos dos 

contratos atípicos encontrarem-se amplamente no comércio e não são 

regidos pelo princípio da continuidade. Outrossim, a rescisão unilateral 

do contrato por parte da Administração Pública com a necessária 

instauração de um processo administrativo, como vem exigindo a 

jurisprudência, aponta-se como um medida justa para se evitar abusos, 

pois, nem sempre a decisão de resolver o contrato antecipadamente, 

                                                 
77RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. Op. Cit. p. 04. 
78 Ibidem. p. 05. 
79Ibidem.p. 04. 
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invocando a exceção e em seguida a rescisão unilateral, estaria 

realmente revestida de interesses públicos primários imaculados.80 

Na realidade, a insegurança jurídica é tamanha que não se sabe até que ponto o 

particular poderia se valer dos institutos comuns ao Direito Civil nos contratos da 

administração, visto que, muitos dos direitos que poderiam ser invocados no regime 

privado seriam desconsiderados em detrimento do Direito Público e, consequentemente, 

da vontade da Administração, sempre justificada pelo interesse público. 

Percebemos, nesse momento, que o grande termômetro para as prerrogativas da 

Administração é justamente a avaliação do interesse público presente no caso concreto. 

  

                                                 
80 Ibidem. p. 05. 
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2.  CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

Tendo examinado em que media os princípios fundamentais aplicáveis aos 

contratos privados teriam incidência sobre os contratos em que a Administração Pública 

figure como parte, este segundo capítulo se dedicará a promover uma análise detalhada 

dos contratos administrativos stricto sensu, desenvolvendo, simultaneamente, um cotejo 

preciso e objetivo com alguns dos principais Institutos e Princípios comuns ao Direito 

Privado, de modo que as diferenças e semelhanças entre as duas modalidades contratuais 

em análise fiquem em evidência. 

 

2.1. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

De acordo com Carvalho Filho81, os Princípios Administrativos são aqueles 

postulados fundamentais que ditam o exercício da Administração, representando, 

segundo o autor, “cânones pré-normativos” que conduzem a conduta do Estado nas suas 

atividades administrativas – incluindo, dentre essas atividades, a sua atuação nos 

contratos públicos. Afinal, segundo Cretella Junior82, “não se pode encontrar qualquer 

instituto do Direito Administrativo que não seja informado pelos respectivos princípios”. 

Como se sabe, o artigo 37, caput, da Constituição da República, cuidou de 

enunciar, de forma não taxativa, quais seriam os princípios básicos aplicáveis à 

Administração. De modo a distingui-los daqueles que não constam expressamente da 

constituição, Carvalho Filho83 os subdividiu em “expressos” e “reconhecidos”. 

 

2.1.1 Princípio da Legalidade 

 

De acordo com o Princípio da Legalidade, toda e qualquer atividade 

administrativa deve ser previamente autorizada por lei, funcionando, segundo Carvalho 

Filho84, como a “diretriz básica da conduta dos agentes da Administração”, de modo que, 

“não o sendo, a atividade seria ilícita”. 

                                                 
81CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 18. 
82CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 

425. 
83CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 19. 
84 Ibidem, p. 19. 
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Para Celso Antônio Bandeira de Mello85, o princípio “implica subordinação 

completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a 

cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das 

finalidades normativas”. 

Nesse mesmo sentido, em uma comparação confeccionada por Meirelles86com o 

Direito Privado, o autor diferenciou que, “enquanto os indivíduos do campo privado 

podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei 

autoriza”. 

Para Carvalho Filho87, os efeitos do Princípio da Legalidade seriam de máxima 

importância para garantia dos direitos dos indivíduos, tendo em vista que, por razões 

lógicas, tais direitos individuais apenas se fariam garantidos em função da sua existência 

– o que, como destinatários das consequências advindas do seu cumprimento, os 

autorizaria à verificação da legalidade das atividades administrativas em andamento. Para 

o autor, “uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá 

aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude”. 

A legalidade aparece como um dos princípios de maior influência na mitigação 

do Direito Civil nos contratos administrativos e, também, nos contratos privados firmados 

pela Administração, visto que tem o condão de orientar toda e qualquer atuação da 

Administração Pública, que estará sempre condicionada à lei – o que diminui, por 

exemplo, a força de postulados como o da Autonomia da vontade e do Consensualismo. 

 

2.1.2 O Princípio da Impessoalidade 

 

O Princípio da Impessoalidade determina que a Administração deva oferecer 

tratamento isonômico a todos os administrados que se encontrem em idêntica situação 

jurídica. Para Carvalho Filho88, para que haja impessoalidade na atividade administrativa, 

a Administração deve sempre perseguir a sua finalidade, voltando-se exclusivamente para 

o interesse público e desconsiderando os anseios privados. 

Com efeito, o autor sugere uma associação entre o Princípio da Impessoalidade com o 

postulado da finalidade, tendo em vista que o seu objetivo final é o interesse público – o 

                                                 
85BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Legalidade, motivo e motivação do ato administrativo, RDP 

n.º 90, 1989, p. 57-58. 
86MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 83. 
87CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 20. 
88 Ibidem, p. 20. 
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que jamais se alcançaria caso a Administração perseguisse o interesse privado, porquanto 

haveria “sempre uma atuação discriminatória”89. 

Portanto, considerando o tratamento isonômico compulsório (artigo 5º, caput, e 

inciso I, da Constituição da República) e a sua finalidade exclusiva (interesse público), a 

Administração tem o dever de ser impessoal, o que, mais uma vez, nos releva a 

importância da sua finalidade como fator propulsor à – necessária – desigualdade dos 

contratos administrativos e, em menor proporção, dos contratos da administração – 

quando, é claro, estimada corretamente no caso concreto. 

 

2.1.3 O Princípio da Publicidade 

 

Em atenção ao Princípio da Publicidade, segundo Carvalho Filho90, os atos 

perpetrados pela Administração no exercício de suas atividades administrativas devem 

ter ampla divulgação entre os Administrados, de modo que os indivíduos tenham a 

oportunidade de avaliar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos e, por via 

de consequência, estimar a legalidade bem como a eficiência dos atos. 

Ou seja, de acordo com o autor, para que se tornem públicos em respeito e este 

postulado, os atos administrativos devem ser “publicados em órgãos de imprensa ou 

afixados em determinado local das repartições administrativas, ou até mesmo divulgados 

por meio de mecanismos integrantes da tecnologia da informação, como a internet”91.  

Aliás, como muito bem explicitado por Mello92: 

Não pode haver um Estado Democrático de Direito, no qual o poder 

reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento 

aos administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos 

em relação aos sujeitos individualmente afetados por alguma medida. 

Carvalho Filho93 exemplifica que o princípio da publicidade pode ser 

concretizado por meio de alguns instrumentos jurídicos específicos, tais como (a) o direito 

de petição, (art. 5º, XXXIV, “a”, CF); (b) as certidões públicas (art. 5º, XXXIV, “b”, CF); 

e (c) a ação administrativa, objetivando a divulgação de informações de interesse público. 

 

                                                 
89 Ibidem, p. 21. 
90CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 26. 
91 Ibidem, p. 26. 
92MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 21ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 110. 
93CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 26. 
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2.1.4 Princípio da Supremacia do Interesse Público 

 

É de conhecimento geral que a finalidade precípua da Administração Pública é 

atender o interesse público, motivo pelo qual as atividades administrativas são exercidas 

pelo Estado apenas com o propósito de beneficiar a coletividade. Para Carvalho Filho94, 

ainda que a Administração atue com vistas a auferir um benefício institucional (de 

interesse secundário), “o fim último de sua atuação deve ser voltado para o interesse 

público”. Caso contrário, a atuação administrativa estaria maculada, configurando desvio 

de finalidade. 

Hoje em dia, no entanto, existe uma forte discussão doutrinária acerca da noção 

de interesse público, se seria um postulado incontestável frente a qualquer princípio ou 

direito fundamental privado. 

Isso porque, enquanto alguns doutrinadores defendem que, na iminência de um 

conflito entre o direito do indivíduo e o da coletividade, deve sempre prevalecer o 

interesse público – haja vista que a finalidade crucial da Administração é a persecução do 

bem estar social –, outros sustentam que essa supremacia absoluta confronta-se com a 

técnica de ponderação de princípios e a própria Constituição da República, queaponta 

claramente não ser possível que um princípio afaste totalmente outro. 

Para Oliveira Ramos95, cuja posição será aqui defendida, “nota-se que estão 

bastante difundidas na doutrina argumentações que procuram justificar a existência de 

privilégios e prerrogativas para a Administração Pública com base no referido interesse 

público, enquanto princípio sempre a ser observado”. Afinal, hoje, ao menos em tese, a 

Administração Pública pode se valer de tais prerrogativas mesmo quando em uma relação 

jurídica privada – que não envolveria qualquer interesse coletivo, mas institucional. 

Sobre o tema, Carvalho Filho96 defende que o interesse coletivo deve ser sempre 

respeitado quando em confronto com o particular, veja-se: 

Algumas vozes se têm levantado atualmente contra a existência do 

princípio em foco, argumentando-se no sentido da primazia de 

interesses privados com suporte em direitos fundamentais quando 

ocorrem determinadas situações específicas. (...).Se é evidente que o 

sistema jurídico assegura aos particulares garantias contra o Estado em 

certos tipos de relação jurídica, é mais evidente ainda que, como regra, 

deva respeitar-se o interesse coletivo quando em confronto com o 

                                                 
94CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 34. 
95RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira. A função social dos contratos públicos no Brasil. Disponível em: 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12864.Acesso em 08 

do 12 de 2016. 
96CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 34-35. 
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interesse particular. A existência de direitos fundamentais não exclui a 

densidade do princípio. Este é, na verdade, o corolário natural do 

regime democrático, calcado, como por todos sabido, na 

preponderância das maiorias. A “desconstrução” do princípio espelha 

uma visão distorcida e coloca em risco a própria democracia; o 

princípio, isto sim, suscita “reconstrução, vale dizer, adaptação à 

dinâmica social (...). 

Em sentido contrário, veja-se o pensamento de Binenbojm97: 

Com efeito, na Constituição são encontrados os fundamentos para a 

restrição de direitos individuais em prol de interesses da coletividade. 

Ora, se é a Constituição que, explícita ou implicitamente, estabelece 

quando e em que medida direitos individuais podem ser restringidos, 

(I) o fundamento da restrição é a norma constitucional específica, e não 

o dito princípio e (II) a medida da restrição, conforme permitida pela 

Constituição, é dada por uma norma de proporção e preservação 

recíproca dos interesses em conflito, e não de prevalência a priori do 

coletivo sobre o individual. 

Com efeito, considerando (a) que a Constituição da República constitui 

instrumento de proteção aos interesses individuais com fundamento em princípios; e (b) 

que, por mais que não esteja expressa no texto constitucional, a supremacia do interesse 

público também configuraria um princípio, seria, de acordo com Oliveira 

Ramos98,“insustentável a subsunção do primeiro, pois o estaríamos considerando como 

uma mera norma-regra, afastando-se completamente da ponderação, ainda que nenhum 

seja efetivamente retirado do ordenamento jurídico diante de uma colisão”. 

Para Binenbojm99, ao interpretar Humberto Ávila, “fica claro o divórcio entre a 

regra abstrata de prevalência absoluta em favor do interesse público e a aplicação gradual 

dos princípios proporcionada pelo caráter abstrato dos mesmos”. A propósito: 

Na esteira da incompatibilidade conceitual, cumpre ressaltar que o 

princípio da supremacia do interesse público também não encontra 

respaldo normativo, por três razões tratadas pelo autor: a uma, por não 

decorrer da análise sistemática do ordenamento jurídico; a duas, por não 

admitir a dissociação do interesse privado, colocando-se em xeque o 

conflito pressuposto pelo “princípio”; e a três, por demonstrar-se 

incompatível com os postulados normativos erigidos pela ordem 

constitucional. 

Oliveira Ramos100 conclui que, muito embora haja inúmeros argumentos em 

defesa da supremacia do interesse público, e, ainda que a doutrina majoritária defenda 

                                                 
97BINENBOJM, Gustavo. Temas de Direito Administrativo e Constitucional – Artigos e Pareceres. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 75. 
98RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira, Op. Cit. 
99BINENBOJM, Gustavo. Op. Cit. p. 76. 
100RAMOS, Luiz Gustavo de Oliveira, Op. Cit. 
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privilégios para a Administração Pública com tais fundamentos, o interesse privado não 

pode ser indistintamente tolhido – haja vista que, dessa forma, não haveria como conciliar 

no ordenamento jurídico um princípio que ignore as situações de cada caso concreto e 

presuma sempre que a melhor solução seja a prevalência do interesse público. 

Conforme se demonstrará, a atual relativização do princípio e a desconstrução 

da antiga noção de interesse público são imprescindíveis para que se possa proceder à 

justa ponderação de interesses envolvidos em uma situação concreta – possibilitando, de 

forma justa e ética, a existência de privilégios e prerrogativas para a Administração 

Pública com base no interesse público estimado na hipótese. 

 

2.1.5 O Princípio da Continuidade do Serviço Público 

 

Tendo em vista que os serviços públicos buscam atender as necessidades dos 

administrados em diversos setores – e, considerando que na concepção de Carvalho 

Filho101, muitas vezes tais necessidades constituem “reclamos prementes e inadiáveis da 

sociedade” –, tal postulado tem o dever de impedir que serviços públicos de suma 

importância para a coletividade sejam interrompidos, devendo ter alcance sobre toda e 

qualquer atividade administrativa. 

Neste sentido, Rizzato Nunes102 aduz que: 

Em medida amplíssima todo serviço público, exatamente pelo fato de 

sê-lo (público), somente pode ser essencial. Não poderia a sociedade 

funcionar sem um mínimo de segurança pública, sem a existência dos 

serviços do Poder Judiciário, sem algum serviço de saúde etc. Nesse 

sentido então é que se diz que todo serviço público é essencial. Assim, 

também o são os serviços de fornecimento de energia elétrica, de água 

e esgoto, de coleta de lixo, de telefonia etc. 

Marçal Justen Filho103, defende a existência da dificuldade em diferenciar 

serviços essenciais dos não essenciais, pois todos os serviços públicos são essenciais, mas 

vislumbra diferenciar quanto à necessidade em se atender tais serviços, tendo em vista 

que uns podem ser postergados e outros não, bem como uns podem ser interrompidos e 

outros não. 

Os contratos administrativos, por sua vez, figuram como outro exemplo, pois 

regulam a execução de obras e serviços que não podem ser paralisados. Como vimos 

                                                 
101CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 36. 
102NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do consumidor. 5. ed., São Paulo: 

Saraiva, 2010. p.394. 
103JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 590. 
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anteriormente, nesses casos, é vedado ao particular contratado, dentro dos limites 

impostos pela lei 8.666 de 1993, opor em face da Administração a exceção de contrato 

não cumprido, medida que guarda estreita pertinência com o princípio da supremacia do 

interesse público. 

Para Carvalho Filho104, “o princípio em foco guarda estreita pertinência com o 

princípio da supremacia do interesse público. Em ambos se pretende que a coletividade 

não sofra prejuízos em razão de eventual realce a interesses particulares” – caso estes 

sejam confrontados com interesses públicos primários. 

Apenas a título de reminiscência, concluímos que a inoponibilidade da Exceptio 

Non AdimpletiContractusnão seria compatível com a função social dos contratos, tendo 

em vista que a cláusula é aplicada de forma desmoderada pelo legislador tanto nos 

contratos administrativos quanto nos contratos da administração. Na prática, no entanto, 

tal inoponibilidade dificilmente incidiria sobre os contratos privados da Administração, 

visto que, nesses casos, o interesse público envolvido seria em tese secundário. 

Afinal, se mesmo nos contratos administrativos a inoponibilidade deveria ser 

aplica de acordo com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade – de modo a 

não prejudicar o particular em detrimento de um interesse público desproporcional –, nos 

contratos da administração a sua invocação seria insustentável, tendo em vista que, em 

regra, o objeto desses contratos seria comerciável, não havendo serviço público passível 

de obstrução ou qualquer interesse público primário envolvido. 

 

2.1.6 O Princípio da Autotutela 

 

O Princípio da Autotutela autoriza que a Administração pública, ao cometer 

equívocos no exercício de sua atividade, reveja os seus próprios atos para restaurar a 

situação de regularidade, sendo responsável por promover uma fiscalização preventiva e 

repressiva de si própria, de modo a corrigir eventuais equívocos que possam surgir e, 

consequentemente, evitar reflexos prejudiciais aos administrados ou ao próprio Estado. 

Segundo Vasconcelos Junior105, para a formulação teórica da autotutela, deve-se 

partir do pressuposto de que o Poder Público está submetido à lei, razão pela qual o a sua 

atuaçãose sujeita a um controle de legalidade –“o qual, quando é exercido pela própria 

                                                 
104CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013, p. 37. 
105VASCONCELOS JUNIOR, Marcos Oliveira. Autotutela Administrativa e Alguns Limites 

Decorrentes da Segurança Jurídica. Resenha editorial, 2012. Disponível em: 

http://www.sintese.com/doutrina_integra.asp?id=1237.Acesso em 08 do 12 de 2016. 
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Administração, sobre seus próprios atos, é denominado de autotutela”. 

Essa autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou 

revogar seus atos administrativos, quando estes se apresentarem, 

respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade 

administrativa. Em qualquer dessas hipóteses, porém, não é necessária 

a intervenção do Poder Judiciário, podendo a anulação/revogação 

perfazer-se por meio de outro ato administrativo autoexecutável. 

De acordo com Odete Medauar106, em virtude do princípio da autotutela 

administrativa, 

a Administração deve zelar pela legalidade de seus atos e condutas e 

pela adequação dos mesmos ao interesse público. Se a Administração 

verificar que atos e medidas contêm ilegalidades, poderá anulá-los por 

si própria; se concluir no sentido da inoportunidade e inconveniência, 

poderá revogá-los. 

Logo, é possível perceber que a autotutela guarda estreita relação com o 

Princípio da Legalidade, do qual, segundo Carvalho Filho107, ela é um dos mais 

importantes corolários. De fato, esta ligação com a legalidade apenas corrobora com a 

tese de que a autonomia da vontade para a Administração Pública é mitigada, tendo em 

vista que a vontade da Administração se mostra condicionada à lei. 

Quanto à atuação administrativa, Carvalho Filho108 registra que a autotutela 

envolve dois aspectos, quais sejam: (a) de legalidade, “em relação aos quais a 

Administração, de ofício, revisa os atos ilegais”; e (b) de mérito, “em que reexamina atos 

anteriores quanto à conveniência e oportunidade de sua manutenção ou desfazimento”. 

Embora a autotutela seja, realmente, um dever do Administrador Público, o seu 

exercício possui limitações objetivas e subjetivas, que afastam a possibilidade de 

desfazimento de determinados atos ou mantém os seus efeitos. Algumas dessas limitações 

decorrem do princípio da segurança jurídica, conforme se passa a expor. 

 

2.1.7 O Princípio da Segurança Jurídica (Proteção à Confiança) 

 

O Princípio da Segurança Jurídica consisti em um mandamento que tem a função 

de evitar que situações jurídicas permaneçam por todo o tempo em nível de instabilidade, 

o que, segundo Carvalho Filho109, provoca “incertezas e receios entre os indivíduos”. A 

                                                 
106MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

p. 130. 
107CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 35. 
108 Ibidem, p. 35. 
109CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 38. 
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instabilidade existente nas relações jurídicas deu ensejo à necessidade de se desenvolver 

um mecanismo que as estabilizasse, donde se originou, por exemplo, os institutos da 

prescrição e da decadência. 

Como leciona Carvalho Filho110, o aludido princípio se subdivide em dois vetores 

no que concerne às perspectivas do indivíduo: (a) a perspectiva de certeza, “que indica o 

conhecimento seguro das normas e atividades jurídicas” – i.e., a legalidade da situação 

jurídica; e (b) a perspectiva de estabilidade, “mediante a qual se difunde a ideia de 

consolidação das ações administrativas e se oferece a criação de novos mecanismos de 

defesa por parte do administrado” – tais como o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

A propósito, veja-se a definição de segurança jurídica para Heleno Taveira 

Torres111: 

Princípio-garantia constitucional que tem por finalidade proteger 

expectativas de confiança legítima nos atos de criação ou de aplicação 

de normas, mediante certeza jurídica, estabilidade do ordenamento e 

confiabilidade na efetividade de direitos e liberdades, assegurada como 

direito público fundamental. 

Pela necessidade de se estabilizar certas situações jurídicas, a doutrina distinguiu 

os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança, de modo que, pelo primeiro, 

confere-se relevo ao aspecto objetivo do conceito, enquanto que, pelo segundo, o realce 

incide sobre o aspecto subjetivo – i.e., previsibilidade dos efeitos dos atos administrativos, 

dotados de presunção de legitimidade e com aparência de legalidade112. 

Na concepção de Canotilho113: 

O princípio geral da segurança jurídica em sentido amplo (abrangendo, 

pois, a ideia de proteção da confiança) pode formular-se do seguinte 

modo: o indivíduo têm do direito poder confiar em que aos seus actos 

ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direito, posições ou 

relações jurídicas alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas 

por esses actos jurídicos deixado pelas autoridades com base nessas 

normas se ligam os efeitos jurídico previstos e prescritos no 

ordenamento. 

Hoje, esses princípios encontram-se positivados no artigo 54 da Lei 9.784/99, 

nos seguintes termos: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de 

                                                 
110CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 38. 
111TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica da 

segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 

186/187. 
112CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 38. 
113CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7 ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000. 
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que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados 

da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. 

Como se vê, conjugando os aspectos de tempo e boa-fé, o dispositivo se destina 

a estabilizar relações jurídicas pela convalidação de atos administrativos viciados, 

proporcionando maior segurança jurídica para os indivíduos e, consequentemente, 

limitando o poder de autotutela da Administração, que após o prazo legal não poderá 

anular os seus atos. Aliás, como muito bem assinalado por Carvalho Filho114 ao interpretar 

o trabalho de Almiro do Couto e Silva: 

É certo que a jurisprudência aponta alguns casos em que foram 

convalidadas situações jurídicas ilegítimas, justificando-se a conversão 

pela “teoriza do fato consumado”, isto é, em certas ocasiões melhor 

seria convalidar o fato do que suprimi-lo da ordem jurídica, hipótese 

em que o transtorno seria de tal modo expressivo que chegaria ao 

extremo de ofender o princípio da estabilidade das relações jurídicas. 

Com a positivação do princípio, tornou-se de maior densidade a 

sustentação do fato ilegítimo anterior; por mais que se esforçassem os 

intérpretes, a fundamentação do fato consumado não se afigurava muito 

convincente. Decorre, portanto, da citada norma a clara intenção de 

sobrelevar o princípio da proteção à confiança, de modo que, após cinco 

anos e desde que tenha havido boa-fé, fica limitado o poder de 

autotutela administrativa e, em consequência, não mais poderá a 

administração suprimir os efeitos favoráveis que o ato produziu para 

seu destinatário. 

2.1.8 Os Princípios da Eficiência e da Economicidade 

 

Também inserido no artigo 37, caput, da Constituição da República, o Princípio 

da Eficiência originou-se do descontentamento da sociedade diante da impotência para 

lutar contra a deficiência e a má qualidade dos serviços públicos, funcionando como um 

postulado normativo constitucional que expressamente obriga a Administração a exercer 

suas atividades com qualidade, de modo que os administrados / usuários não sejam 

lesados por incompetência dos prestadores de serviço. 

Carvalho Filho115 destaca que, como tais serviços eram prestados pelo Estado ou 

por órgãos delegados, era realmente difícil que os administrados tivessem acesso a meios 

que assegurassem seus direitos, visto que os poucos meios existentes se revelaram 

“insuficientes ou inócuos para sanar as irregularidades cometidas pelo Poder Público na 

execução desses serviços”. 

                                                 
114CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 38. 
115Ibidem, p. 30. 
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A propósito, veja-se o escólio de Eduardo Azeredo Rodrigues116: 

O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade e, 

o que é mais importante, a exigência de reduzir os desperdícios de 

dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. Há vários aspectos a serem 

considerados dentro do princípio, como a produtividade e 

economicidade, qualidade, celeridade e presteza e desburocratização e 

flexibilização (...). 

Logo, em virtude da impotência da sociedade para cobrar que o Estado prestasse 

os serviços públicos a ele atribuídos com qualidade – muito embora tal cobrança devesse 

ser desnecessária – a Emenda Constitucional n.º 19 de 1998 consagrou o Princípio da 

Eficiência no texto constitucional, conferindo ao Estado o compromisso de executar os 

serviços públicos com qualidade, produtividade e eficácia. 

Existe, no entanto, uma significante diferença no que seria a eficiência e a 

eficácia da atuação do Estado. Em relação a comparação entre os termos, Figueiredo 

Torres117 leciona que: 

Esta última é a concreção dos objetivos desejados por determinada ação 

do Estado, não sendo levados em consideração os meios e os 

mecanismos utilizados para tanto. Assim, o Estado pode ser eficaz em 

resolver o problema do analfabetismo no Brasil, mas pode estar fazendo 

isso com mais recursos do que necessitaria. Na eficiência, por sua vez, 

há clara preocupação com os mecanismos que foram usados para a 

obtenção do êxito na atividade do Estado. Assim, procura-se buscar os 

meios mais econômicos e viáveis, para maximizar os resultados e 

minimizar os custos. Em síntese: é atingir o objetivo com o menor custo 

e os melhores resultados possíveis. 

Como se vê, portanto, um dos corolários da eficiência é justamente o Princípio 

da Economicidade, previsto no artigo 70 da Constituição Federal, que, de acordo com 

Sérgio Alberto Barreto Filho118, igualmente fez “convergir celeridade, qualidade e um 

menor custo aos cofres públicos, devendo-se, antes da realização de quaisquer 

contratações, a análise do custo/benefício do ato administrativo”. Nesse sentido, 

Burgarin119 assinala que, quanto a valorização da economicidade, 

                                                 
116RODRIGUES, Eduardo Azeredo. O princípio da eficiência à luz da teoria dos princípios, Lume Juris, 

2012, p. 91-99. 
117TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. 

Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004. p. 175. 
118BARRETO FILHO, Sérgio Alberto. O estudo dos Princípios da Eficiência, Eficácia e Economicidade 

na Administração Pública. Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12851.Acesso em 08 do 12 de 2016. 
119BUGARIN, Paulo Soares. O Princípio Constitucional da Eficiência, um Enfoque Doutrinário 

Multidisciplinar. Brasília: revista do Tribunal da União – Fórum Administrativo, 2001, p. 240. 
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o gestor público deve, por meio de um comportamento ativo, criativo e 

desburocratizante tornar possível, de um lado, a eficiência por parte do 

servidor, e a economicidade como resultado das atividades, impondo-

se o exame das relações custo/benefício nos processos administrativos 

que levam a decisões, especialmente as de maior amplitude, a fim de se 

aquilatar a economicidade das escolha entre diversos caminhos 

propostos para a solução do problema, para a implementação da 

decisão. 

Sem sombra de dúvidas, tratam-se de dispositivos constitucionais que se 

complementam em seus objetivos: de um lado, a eficiência como meio de executar as 

atividades administrativas com qualidade e produtividade; de outro, a economicidade 

como forma de atingir os resultados com celeridade e a melhor relação custo-benefício 

possível, de modo a preservar os cofres públicos de excessos desnecessários.  

Ambos, é claro, se justificam pela finalidade a ser sempre perseguida pela 

Administração: o interesse público. 

 

2.1.9 Os Princípios da Moralidade e da Probidade Administrativa 

 

O Princípio da Moralidade impõe que o Administrador Público siga preceitos 

éticos e morais que devem sempre estar presentes em sua conduta, devendo, segundo 

Carvalho Filho120, “não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça 

em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto”. 

Não por outro motivo, o artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988, 

também o inseriu como um dos princípios que a Administração Pública deve observar no 

exercício de suas funções. 

Da essência e da conceituação do Princípio da Moralidade, percebe-se sem 

maiores dificuldades que tal postulado possui estreita relação jurídica com o Princípio da 

Boa-Fé objetiva, que, como visto, tem absoluta aplicabilidade no Direito Administrativo. 

Com efeito, a moralidade nada mais seria do que uma das formas da boa-fé se projetar no 

âmbito público para nortear o comportamento da Administração Pública. 

A moralidade, por razões lógicas, deve orientar todas as relações contratuais que 

envolvam a Administração – seja sob regime exclusivamente de Direito Público, de 

Direito Privado ou de Direito Privado Administrativo –, como forma de prevenir a 

ocorrência de condutas ímprobas. 

                                                 
120CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 21-22. 
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Como leciona Carvalho Filho121, a Licitação Pública, por exemplo, funciona 

como um procedimento obrigatório capaz de evitar desmandos por parte da 

Administração no momento de contratar: 

Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por determinado particular. 

Seu dever é o de realizar o procedimento para que o contrato seja 

firmado com aquele que apresentar a melhor proposta. Nesse ponto, a 

moralidade administrativa se toca com o próprio princípio da 

impessoalidade, também insculpido no art. 37, caput, da Constituição, 

porque, quando o administrador não favorece este ou aquele 

interessado, está, ipso facto, dispensando tratamento impessoal a todos. 

O Princípio da Probidade, por sua vez, corolário da moralidade – e, da mesma 

forma, proveniente da boa-fé –, exige que o Administrador seja honesto e que haja de 

boa-fé com a população e os licitantes. Apenas dessa forma, através da moralidade e da 

probidade, suas ações estarão cumprindo a real razão de ser, o interesse administrativo 

em produzir um contrato mais acertado à situação. 

Entretanto, alerta o citado autor que, “se ao contrário, a improbidade frustra o 

objetivo da licitação, o responsável pela distorção deve sofrer a aplicação das sanções 

civis, penais e administrativas cabíveis”122. 

Hely Lopes123 ressalta que a probidade administrativa é dever de todo 

administrador público, mas a lei o incluiu dentre os princípios como uma advertência ao 

Administrador. 

 

2.2 EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

A Lei 8.666/1993, estabelece a possibilidade de alteração dos contratos 

administrativos, seja unilateralmente pela Administração ou por acordo entre as partes, 

desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

Por equação econômico-financeira, entende-se a relação existente entre o 

conjunto de encargos impostos ao particular e sua remuneração correspondente. A 

legislação brasileira garante ao contratado o direito à manutenção do equilíbrio da referida 

equação durante todo o prazo de execução do contrato. 

                                                 
121CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25ª. ed. rev., ampl. e 

atual. Rio de Janeiro: Atlas, 2012. p. 240. 
122 Ibidem, p. 244. 
123MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed.. RT, 2012, p. 296. 
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Nesse sentido, veja-se o que disciplina no artigo 37, inciso XXI, da Constituição 

da República124: 

Art. 37 – A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

 

(...) 

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de 

licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 

concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 

somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Percebe-se, por meio do dispositivo, que houve a intenção do Constituinte em 

fixar a intangibilidade da equação encargo-remuneração das propostas durante toda a 

execução dos contratos firmados com a Administração Pública. 

Nesse mesmo sentido, depreende-se do artigo 65 da Lei 8.666/93125 que tais 

alterações podem ocorrer em razão de áleas extraordinárias, bem como por conta das 

teorias da imprevisão e do fato do príncipe, veja-se: 

Art. 65 – Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) 

II - por acordo das partes: 

 

d) para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, 

entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 

a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual”. 

(...)  

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os 

encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por 

aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. 

                                                 
124BRASIL. Constituição Federal 1988. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
125BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Acesso em 08 de 12 de 2016, disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello126 assevera que “o equilibro econômico 

financeiro é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo 

contratante no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe 

corresponderá”. 

Observam-se, na prática, inúmeras causas que podem acarretar o rompimento de 

tal equilíbrio, podendo as mesmas derivarem de fatos imputáveis ou não à Administração 

Pública. Verificada a ocorrência do desequilíbrio na equação econômico-financeira 

originariamente estabelecida, é imprescindível a revisão dos preços inicialmente 

pactuados, como forma de sujeição aos princípios básicos do Estado de Direito e de que 

a remuneração deve se moldar aos encargos efetivamente suportados. 

Conforme a lição de Marçal Justen Filho127: 

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

administrativos destina-se a beneficiar a própria Administração. Se os 

particulares tivessem de arcar com as consequências de todos os 

eventos danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. 

(...) Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente 

potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando 

efetivamente ocorrerem. 

Assim sendo, ocorrendo fatos previsíveis ou imprevisíveis, mas de efeitos 

danosos para qualquer das partes, contratante ou contratado, a revisão da equação 

encargo/remuneração é inafastável, sob o ponto de vista da ordem jurídica vigente. 

Com efeito, havendo incremento nos encargos do contratado, sem a 

correspondente compensação econômica, nasce para ele o direito de pleitear a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao qual corresponde o 

dever da Administração de ampliar a remuneração devida, proporcionalmente à 

majoração dos encargos sofridos. 

Assim, lícita, justa e necessária é a revisão do contrato para o restabelecimento 

de seu equilíbrio econômico-financeiro, rompido por fato previsível ou imprevisível à 

época da elaboração e apresentação das propostas que cause efeitos danosos para qualquer 

das partes. 

Desta forma, se presentes ditos fundamentos, a alteração do contrato se faz por 

acordo entre as partes, porém, a contratante encontra-se no campo da vinculação, ou seja, 

                                                 
126MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2004. p. 635. 
127JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9ª.ed. São 

Paulo: Dialética, 2002, pp. 499-450. 



36 

 

  

trata-se, em verdade, de um dever a ela imposto. Seu conteúdo, sim, depende de acordo 

entre as partes, mas sua concretização é inafastável e indiscutível. 

Portanto, resta evidente a necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro, 

para a manutenção e continuidade da execução contratual e pela relação que se estabelece 

entre os encargos impostos ao particular e a remuneração do objeto contratado, ou seja, 

pela recomposição de preços que se desvincula do processo inflacionário e depende de 

uma alteração extraordinária imposta aos valores contratados. 

 

2.3 COLISÃO ENTRE PRINCÍPIO PRIVADO E PÚBLICO 

 

É de conhecimento geral que a doutrina moderna consolidou o entendimento de 

que, na hipótese de conflito /colisão entre princípios, os postulados não se excluem do 

ordenamento jurídico, podendo ser mitigados de acordo com o caso concreto. 

De acordo com Carvalho Filho128, isso ocorre pois, providos que são de 

determinado valor ou razão, a colisão entre princípios admite a adoção da técnica de 

ponderação de valores / interesses, isto é, a possibilidade de um intérprete examinar, na 

hipótese sub examine, a qual dos postulados será atribuído grau de preponderância – não 

havendo, portanto, nulificação do princípio postergado, que em outra hipótese poderá ser 

o princípio preponderante. 

Conforme tivemos a oportunidade de analisar, várias são as convergências e 

oposições principiológicas dos contratos privados e públicos. A seguir, cotejaremos com 

maior precisão os principais conflitos e compatibilidades existentes entre tais princípios. 

 

2.3.1 Convergências e Oposições Principiológicas dos Contratos Públicos e 

Privados 

 

Em primeiro lugar, ao analisarmos a compatibilidade dos Princípios da 

Autonomia da Vontade e do Consensualismo com os contratos públicos, concluímos que 

nas relações jurídicas em que a Administração figure como parte a autonomia da vontade 

e o consenso são significantemente mitigados, especialmente em razão da influência dos 

seguintes princípios públicos: (a) da Legalidade; (b) da Autotutela; e (c) da Supremacia 

e da Indisponibilidade do Interesse Público. 

                                                 
128CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 19. 
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Isso porque, como vimos, enquanto no âmbito privado a declaração de vontade 

das partes pressupõe certa liberdade para contratar, no âmbito público a Administração 

deve atender ao princípio da legalidade, haja vista que a Administração não contrata por 

vontade própria, mas em função do respaldo que da lei lhe concede para atingir a sua 

finalidade, que deverá ser necessariamente pública, de interesse público. 

A título de exemplo, mencionamos a Licitação Pública, procedimento 

administrativo que limita a liberdade da Administração, restringindo o poder de escolha 

na hora de contratar. 

Nesse sentido, Carvalho Filho129 expõe que: 

No campo das licitações, o princípio da legalidade impõe, 

principalmente, que o administrador observe as regras que a lei traçou 

para o procedimento. É a aplicação do devido processo legal, segundo 

o qual se exige que a Administração escolha a modalidade certa; que 

seja clara quanto aos critérios seletivos; que só deixe de realizar a 

licitação nos casos permitidos na lei; que verifique, com cuidado, os 

requisitos de habilitação dos candidatos, e enfim, que se disponha a 

alcançar os objetivos colimados, seguindo os passos dos mandamentos 

legais. 

Em suma, percebemos que pelo escólio de Carvalho e Souza130que, em razão do 

Princípio da Supremacia do Interesse Público, a liberdade de contratar para a 

Administração Pública não poderia ser tão ampla, eis que, por mais que exista uma 

“vontade” com o contratante particular, não deixa de existir uma vontade administrativa 

anterior, calcada na lei e no interesse público, a exemplo do procedimento licitatório pelo 

qual deve se submeter a Administração Pública antes de contratar. 

Por isso, concluímos que seria difícil conceituar a autonomia da vontade 

desvencilhando-a do interesse público, mesmo que esse interesse fosse secundário 

(indireto / institucional), como no caso dos contratos privados firmados pela 

Administração (v.g., Contrato de Locação). 

Nesse mesmo sentido, com maior repercussão ao particular, verificamos que o 

mesmo acontece com o Princípio do Consensualismo, igualmente mitigado nos contratos 

públicos em função de algumas formalidades e características próprias que são 

indispensáveis à celebração e à execução do contrato – fundamentadas, da mesma forma, 

na Supremacia e na Indisponibilidade do Interesse Público. 

                                                 
129CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 245. 
130 CARVALHO E SOUZA, Guilherme, Op. Cit. 
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Diante de tais peculiaridades, a presença do consenso e da vontade na relação 

contratual diminui consideravelmente, ficando acobertados por todo o formalismo 

próprio dos contratos administrativos. Logo, o particular se afigura como um mero 

aderente no que diz respeito aos contratos administrativos, visto que, ao oferecer uma 

proposta à Administração Pública, ele estaria consentindo com a implementação de todas 

as formalidades e características inerentes à formação do contrato. 

Por outro lado, nos contratos da administração, o Princípio do Consensualismo 

deveria, em regra, ser aplicado normalmente, considerando que, nesse caso, o interesse 

público envolvido seria meramente secundário (institucional). Todavia, a figura político-

jurídica da Administração Pública, por si só, seria suficiente para mitigar minimamente o 

consenso e a vontade. 

Em segundo lugar, no que concerne aos Princípios da Função Social e do 

Equilíbrio Contratual, averiguamos que, em razão do desequilíbrio comum aos contratos 

administrativos, a sua adequação ao Direito Administrativo seria auferida na própria 

atuação da Administração Pública, que, a despeito do exercício de prerrogativas e da 

posição vantajosa face ao particular, deve agir segundo a lei e sempre observar as 

garantias, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, sem quaisquer 

excessos ou desvios abusivos. 

Especialmente em razão do necessário desequilíbrio para que a Administração 

Pública atinja a sua finalidade em benefício da sociedade, vimos que, em princípio, os 

contratos administrativos seriam compatíveis com o Princípio da Função Social. Trata-

se, portanto, de um sacrifício em prol do interesse público – o que não significa que a 

função social estaria sendo ofendida. 

Por outro lado, concluímos que, em se tratando dos contratos privados 

celebrados pela administração, tornam-se insustentáveis as prerrogativas da 

Administração apenas com o fundamento da Supremacia do Interesse Público perante o 

Privado. Nesse caso, na interpretação de Carvalho Filho131, a Administração “situa-se no 

mesmo plano jurídico da outra parte, não lhe sendo atribuída, como regra, qualquer 

vantagem especial que refuja às linhas do Sistema contratual comum”. 

Ou seja, se o objeto do contrato não contempla um serviço ou uma obra pública 

em caráter de continuidade, sem qualquer interesse público primário envolvido, qualquer 

desequilíbrio entre as partes seria considerado uma afronta à função social. Considerando, 

                                                 
131CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit. 2013. p. 174. 
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mais uma vez, a disposição pouco específica do artigo 62, § 3º, da Lei 8.666/93, 

percebemos que a avaliação do interesse público seria fundamental para se auferir a 

possibilidade de utilização das prerrogativas administrativas nos contratos privados, 

conforme ainda analisaremos mais detalhadamente. 

Em terceiro lugar, no que diz respeito às principais formas extinção dos contratos 

(Rescisão e Resilição), examinamos que elas se aplicam de forma um tanto diferente no 

Direito Administrativo, tanto no que tange à possibilidade de reivindicá-las – 

manifestação volitiva –, quanto no modo em que são formalizadas para serem levadas a 

julgamento. 

Pontuamos, primeiro, a prerrogativa de a Administração ter os seus contratos 

rescindidos unilateralmente, demonstradas as devidas razões administrativas e podendo, 

de acordo com o artigo 78 da Lei 8.666/93, ocorrer (a) por (des)cumprimento do contrato 

pelo particular; ou (b) pelo interesse da própria Administração – que deverá estar 

fundamentada em “razões de interesse público”. 

Concluímos, portanto, que a rescisão por interesse da administração funcionaria 

como uma “denúncia” compulsória, pautada exclusivamente em “razões administrativas” 

e averiguada por meio de um Processo Administrativo, no qual todos os pressupostos 

necessários devem estar demonstrados / comprovados. 

Já a rescisão amigável – equivalente ao “distrato” no Direito Civil –, seria 

proveniente da manifestação bilateral dos contratantes, hipótese em que demonstramos 

não existir litígio entre as partes, mas sim interesses comuns (art. 79, II, da Lei 8.666/93). 

Por fim, quanto a possibilidade de invocação da Exceptio Non Adimpleti 

Contractus, vimos que hoje já se aceita que a cláusula seja invocada pelo particular contra 

a Administração, embora sem a mesma amplitude que apresenta do Direito Privado (Art. 

78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/93). Conforme se demonstrou, o rol do artigo 78 não 

é taxativo, tendo em vista que a doutrina e a jurisprudência adicionaram hipóteses que 

também proporcionariam ao particular o direito de invocar tal exceção. 

Dessa forma (a) concluímos que, mesmo que a invocação de tal prerrogativa 

ocorra nos próprios contratos administrativos, deve sempre ocorrer com base na 

proporcionalidade e na razoabilidade, de modo a evitar abusos com o particular; e (b) 

criticamos, mais uma vez, a introdução do artigo 62, § 3º, da Lei 8.666/1993, que, mesmo 

nos contratos cíveis firmados pela Administração Pública, impossibilitaria, pelo texto, 

que o particular se valesse da cláusula com a mesma amplitude do Direito Privado – o 

que, na prática, não aconteceria normalmente. 
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Em quarto lugar, em relação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva, verificamos que, 

em razão de sua característica universal, ele tem ampla aplicação no Direito 

Administrativo (artigo 54 da Lei 8.666/93), projetando-se tanto como Princípio de Direito 

Público, proveniente da Constituição da República, como de Direito Privado, devendo 

orientar a atuação da Administração e garantir que suas condutas sejam condizentes com 

as finalidades e os deveres anexos ao princípio. 

Vimos que toda a construção teórica do princípio seria utilizada na regulação 

dos contratos e ajustes firmados pela Administração Pública, especialmente as funções 

de interpretação, integração, limitação e controle da boa-fé no Direito Civil, sendo de 

máxima importância na orientação do comportamento da Administração. 

 

2.3.2 O Instituto do Duty to Mitigate de Loss como meio aplicável ao Contrato 

Administrativo 

 

O Duty to Mitigate the Loss é um instituto desenvolvido pelo direito norte-

americano e proveniente do Princípio da Boa-Fé, que obriga, a partir da função 

integradora de deveres, que o titular de um direito – i.e., o credor – atue sempre de modo 

a mitigar eventuais danos / perdas que venham a surgir caso a relação contratual seja 

quebrada, evitando-se uma situação mais gravosa para o devedor. 

Trata-se, portanto, de um dever de cooperação entre as partes, onde credor e 

devedor devem agir com reciprocidade, lealdade e confiança durante toda a relação 

contratual.  

Nesse sentido, como muito bem definido por Renata Malta Vilas-Bôas132: 

A parte que invoca a quebra do contrato deve tomar as medidas 

razoáveis, levando em consideração as circunstâncias, para limitar a 

perda, nela compreendido o prejuízo resultante da quebra. Se ela 

negligencia em tomar tais medidas, a parte faltosa pode pedir a redução 

das perdas e danos, em proporção igual ao montante da perda que 

poderia ter sido diminuída. A ideia do dever de mitigar significa que o 

credor não pode querer piorar o estado do devedor, agravando assim o 

seu próprio prejuízo. Conforme analisamos a base do dever de mitigar 

o próprio prejuízo decorre do princípio da boa-fé, onde o credor e o 

devedor devem agir com lealdade e confiança recíprocas. 

                                                 
132VILAS-BÔAS, Renata Malta. O Duty to mitigate the loss no Direito Civil pátrio. Disponível em: 

http://ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12702. Acesso em 08 do 12 

de 2016. 
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Considerando toda a influência que a boa-fé possui sobre o Direito 

Administrativo, não se poderia deixar de defender que um instituto moderno como o Duty 

to Mitigate the Loss seria plenamente aplicável aos contratos administrativos, tendo em 

vista que, conforme verificamos, toda teorização construída no seu desenvolvimento seria 

utilizada como forma de regular os contratos e ajustes firmados pela Administração, 

incluindo a sua função integradora de deveres anexos (v.g., cooperação). 

Nesse contexto, não faria sentido que em uma relação contratual tão 

desequilibrada como a dos contratos administrativos não se aproveitasse do instituto do 

Duty to Mitigate the Loss, até mesmo como forma de evitar que, em decorrência de sua 

posição vantajosa, a Administração Pública enriqueça às custas do particular, agravando 

eventual perda que o mesmo venha a experimentar em virtude da quebra do contrato. 

 

2.3.3 Proteção Jurídica do Contratado e da Administração Pública 

 

Conforme verificamos até o momento, os princípios e regras aplicáveis de modo 

diferenciado no Direito Administrativo cuidaram de prever mecanismos que, de certa 

forma, funcionam como proteção à Administração Pública e ao particular em 

determinadas situações jurídicas em que o desequilíbrio entre as partes se torna 

desproporcional. A título de exemplo, citaremos alguns mecanismos de proteção às partes 

nos contratos administrativos. 

Em primeiro lugar, e com maior clarividência, podemos citar a relativização do 

Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, cuja incontestabilidade 

passou a ser duramente questionada por parte da doutrina, culminando em uma 

desconstrução do princípio como forma de comensurar o interesse público envolvido em 

cada caso concreto, subdividindo-o em (a) primário – i.e., o interesse da sociedade; e (b) 

secundário – i.e., interesse da pessoa jurídica de Direito Público. 

A propósito, veja-se a breve desconstrução do Ministro Luiz Roberto Barroso133: 

Em relação a este tema, deve-se fazer, em primeiro lugar, a distinção 

necessária entre interesse público (i) primário – isto é, o interesse da 

sociedade, sintetizado em valores como justiça, segurança e bem-estar 

social – e (ii) secundário, que é o interesse da pessoa jurídica de direito 

público (União, Estados e Municípios), identificando-se com o 

interesse da Fazenda Pública, isto é, do erário. Pois bem: o interesse 

                                                 
133BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: o triunfo tardio 

do direito constitucional no Brasil. Disponível em: 

http://www.luisrobertobarroso.com.br/wpcontent/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucion

alizacao_do_direito_pt.pdf.Acesso em 08 do 12 de 2016. 
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público secundário jamais desfrutará de uma supremacia a priori e 

abstrata em face do interesse particular. Se ambos entrarem em rota de 

colisão, caberá ao intérprete proceder à ponderação desses interesses, à 

vista dos elementos normativos e fáticos relevantes para o caso 

concreto. 

A desconstrução do princípio passou a ter grande repercussão sobre os contratos 

públicos, acentuadamente como forma de (a) auxiliar na ponderação de interesses / 

valores públicos e privados em conflito – possibilitando que o interesse público envolvido 

seja melhor avaliado; e (b) controlar o exercício irrestrito das prerrogativas 

administrativas, que somente devem ser utilizadas como forma de assegurar o interesse 

público primário. 

Pode-se dizer, portanto, que a relativização do Princípio da Supremacia do 

Interesse Público sobre o Privado acabou por proporcionar proteção ao particular em 

diversos aspectos. 

Em segundo lugar, podemos citar as chamadas cláusulas exorbitantes, que 

funcionam como prerrogativas especiais conferidas à Administração como forma de 

assegurar que atinja a sua finalidade pública. Em outras palavras, em virtude da sua 

posição de supremacia frente ao particular, pode-se dizer que as cláusulas exorbitantes 

protegem juridicamente a Administração Pública de eventuais adversidades que a impeça 

de cumprir a sua finalidade. 

Em terceiro lugar, em defesa do particular, relembramos a possibilidade de 

utilização da Exceptio Non Adimpleti Contractus, visto que hoje já se aceita que a cláusula 

seja invocada pelo particular contra a Administração, embora sem a mesma amplitude 

que apresenta do Direito Privado (Art. 78, incisos XV e XVI, da Lei 8.666/93). 

Em quarto lugar, também podemos incluir entre os mecanismos de proteção as 

formas de rescisão dos contratos administrativos, como por exemplo (a) a Rescisão 

Judicial, que geralmente é adotada pelos particulares quando a Administração descumpre 

o contrato, sendo a procedência verificada e julgada por meio de Ação Judicial; (b) a 

Rescisão Administrativa, determinada por ato unilateral da Administração quando o 

particular descumpre o contrato ou por “razões administrativas” – que deve ser 

averiguada por meio de Processo Administrativo, no qual todas as justificativas do pedido 

e os pressupostos necessários devem estar comprovados / demonstrados; e (c) a Rescisão 

por Arbitragem, via alternativa normalmente utilizada pelo particular para fugir da 

reconhecida lentidão da justiça tradicional, de modo a submeter ao juízo arbitral litígios 

supervenientes à celebração de contratos (cláusula compromissória). 
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Logo, a obrigatoriedade da via judicial acaba por proteger a Administração de 

ter o contrato suspenso de pronto, evitando que o serviço ou obra pública seja paralisado, 

enquanto que, por outro lado, o procedimento administrativo e o juízo arbitral, 

respectivamente, protegem o particular de eventual rescisão unilateral abusiva e da 

lentidão da justiça tradicional. 

Por fim, outra forma de proteção às partes é a possibilidade de alteração dos 

contratos administrativos, seja unilateralmente pela Administração ou por acordo entre as 

partes, para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, visto que, na prática, 

inúmeras causas podem acarretar o rompimento de tal equilíbrio, podendo as mesmas 

derivarem de fatos imputáveis ou não à Administração Pública. 

 

2.4 CONTRATOS REGIDOS PARCIALMENTE PELO REGIME PRIVADO 

 

Os contratos privados celebrados pela Administração são os contratos regidos 

precipuamente pelo Direito Civil ou Empresarial. Segundo o escólio de Carvalho Filho134, 

ao contrário dos contratos administrativos, nesses casos a Administração se nivela ao 

particular, não lhe sendo atribuída, em regra, qualquer vantagem que refuja às linhas dos 

contratos comuns. 

Na verdade, considera-se que, nesse caso, a Administração age no seu 

iusgestionis, com o que sua situação muito se aproxima da do particular. 

Seja como for, o importante é reconhecer a existência de contratos dessa 

natureza firmados pelo estado (...). 

Tratam-se, portanto, de contratos meramente comerciais, tais como a compra e 

venda, a doação, a permuta, a locação e outros do gênero. 

Entretanto, conforme já se expôs, os artigos 1º e 62, § 3º, ambos da Lei 

8.666/93135, acabaram por criar uma verdadeira confusão ao privilegiar a Administração 

mesmo nos contratos privados, induzindo à precipitada interpretação de que estariam 

relacionados entre os contratos administrativos a alienação de bens públicos, as locações 

quando o Estado figura como locatário e, inclusive, todos os “demais cujo conteúdo seja 

regido, preponderantemente, por normas de Direito Privado”. Veja-se: 

Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos 

administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações, e locações, no âmbito dos poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

                                                 
134CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p.174. 
135BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
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Art. 62, § 3º - Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta lei e 

demais normas gerais, no que couber: 

a) aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que o 

Poder Público seja locatário, e aos demais cujo conteúdo seja regido, 

preponderantemente, por normas de direito privado; 

b) aos contratos em que a Administração for parte, como usuária de 

serviço público. 
 

Pelo que se infere dos referidos dispositivos, percebe-se sem maiores 

dificuldades que o legislador suprimiu a existência dos contratos privados, levando a crer 

que em todos a Administração manteria a sua posição vantajosa sobre o particular, 

valendo-se das prerrogativas e princípios comuns ao Direito Público. 

Para Carvalho Filho136, cuja posição será adotada, esse entendimento não pode 

prevalecer, visto que a confusão se dá diante da imperfeição do texto dos artigos 1º e 62, 

§ 3º, da Lei 8.666/93, que devem ser interpretados de maneira diferente: 

A verdade é que, diante do texto do art. 62, § 3º, do Estatuto, será 

forçoso reconhecer que o legislador praticamente acabou com os 

contratos privados da Administração, já que, em relação a alguns deles, 

determinou a aplicação de princípios de direito público, incompatíveis 

com os postulados obrigacionais do direito privado. Resta, pois, saber 

de os particulares manterão o interesse em contratar com a 

Administração, sabendo que estará ela sempre em posição de 

supremacia e armada de tantas prerrogativas. Por outro lado, e levando 

em conta a impropriedade da norma, não é desarrazoado interpretar a 

expressão “no que couber”, contida no texto, como significado que tais 

princípios de direito público só serão aplicáveis quando expressos no 

instrumento contratual. 

Não se pode auferir de tais dispositivos que nos contratos privados a 

Administração Pública manteria toda a sua preponderância sobre o particular, mesmo 

porque, ao menos em princípio, o interesse público envolvido nessa modalidade 

contratual seria meramente secundário (institucional), não se justificando que nesses 

casos o Poder Público utilize de prerrogativas e princípios que desequilibrem a relação. 

Afinal, essa possibilidade configuraria grave ofensa aos princípios fundamentais 

aplicáveis aos contratos privados, especialmente no que concerne à Função Social e ao 

Equilíbrio Contratual.  

Por outro lado, é preciso compreender que a presença da Administração Pública 

na relação contratual torna difícil a aplicação plena do Direito Privado, devendo, segundo 

Maria Sylvia Di Pietro137, o nivelamento jurídico entre o Estado e o particular ser 

                                                 
136CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p.192. 
137DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, São Paulo: Atlas, 1993, p. 189. 
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interpretado cum grano salis, visto que “a configuração político-jurídica do primeiro terá 

sempre algumas exigências formais e materiais peculiares”. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

2.5.1 A Relação Contratual: Obediência à Forma Prescrita em Lei (Formalismo), 

Cumulatividade, Natureza Intuitu Personae e Bilateralidade 

 

Quanto às características do contrato administrativo, Carvalho Filho138 é preciso 

em sua definição: 

Possui a relação jurídica do contrato administrativo algumas 

peculiaridades próprias de sua natureza. Assim é que esse tipo de 

contrato se reveste das seguintes características:  

1. formalismo, porque não basta o consenso das partes, mas, ao 

contrário, é necessário que se observem certos requisitos externos e 

internos;  

2. comutatividade, já que existe equivalência entre as obrigações, 

previamente ajustadas e conhecidas;  

3. confiança recíproca (intuitu personae), porque o contratado é, em 

tese, o que melhor comprovou condições de contratar com a 

Administração, fato que, inclusive, levou o legislador a só admitir a 

subcontratação de obra, serviço ou fornecimento até o limite 

consentido, em cada caso, pela Administração, isso sem prejuízo de sua 

responsabilidade legal e contratual (art. 72 do Estatuto); 4. 

bilateralidade, indicativa de que o contrato administrativo sempre há de 

traduzir obrigações para ambas as partes. 

Nesse sentido, o formalismo refere-se ao pacto formal porque exige-se uma série 

de formalidades, requisitos externos e internos para que o contrato administrativo possa 

ser considerado válido. Os contratos devem, portanto, ter obediência à forma prescrita em 

lei, incluindo algumas formalidades próprias que são indispensáveis à sua celebração 

(v.g., instrumento, solenidades, cláusulas essenciais, garantias etc.) 

Ainda, é uma característica dos contratos administrativos ser comutativo em 

virtude da equivalência de obrigações, deveres e direitos para ambas as partes, muito 

embora a Administração Pública possa se utilizar de determinadas prerrogativas. Além 

disso, há a ideia de bilateralidade, já que, no Direito, diz-se do contrato que traz 

obrigações às duas partes pactuantes.  

                                                 
138CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª. ed. rev., ampl. e atual. 

Rio de Janeiro: Atlas, 2015. pp. 182-183. 



46 

 

  

Trata-se também de pacto de confiança recíproca ou personalíssimo, chamado, 

ainda, de intuitu personae, que, na língua portuguesa, significa “em consideração à 

pessoa”. 

Nessa relação, o particular demonstra estar qualificado e em condições de 

atender as demandas e obrigações estabelecidas no contrato administrativo, sendo 

autorizada a subcontratação em raros casos. 

Significa, ainda, que o contrato é celebrado em função de características pessoais 

e relevantes do contratado. É conhecido como a pessoalidade dos contratos 

administrativos, devendo ser executado pessoalmente pelo contratado, já que foi 

selecionado no processo licitatório e foi escolhido aquele que melhor se encaixava na 

necessidade da Administração Pública. Sua morte ou, no caso de empresas, extinção, é 

motivo para rescisão do contrato, conforme previsão do artigo 78 da Lei 8.666 de 1993. 

 

2.5.2 Presença da Administração Pública como Poder Público (Finalidade 

Pública) 

 

Se nos contratos privados as partes se nivelam, o mesmo não se passa com os 

contratos administrativos, no qual a posição preponderante da Administração deve ser 

preservada como uma de suas características. Segundo Carvalho Filho139, isso se explica 

em razão da finalidade a ser atingida pela Administração: o interesse público de toda a 

coletividade, proporcionando justiça, segurança e o bem estar social. 

Logo, “no conflito de interesses entre do particular contratado e do Estado 

contratante, devem prevalecer os pertencentes a este último”, o que, consequentemente, 

configura a desigualdade comum aos contratos administrativos – fato este que confere à 

Administração a posição vantajosa em relação ao contratado. 

 

2.5.3 Procedimento Legal (Licitação Pública) 

 

Já se sabe que, para atingir a sua finalidade, Administração Pública precisa se 

valer de serviços e bens fornecidos por terceiros, pelo que é obrigada a celebrar contratos 

para a implementação de obras, prestação de serviços, fornecimento de bens, execução 

de serviços públicos, locação de imóveis etc. 

                                                 
139CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p. 180/181. 
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Por óbvio, a lei não poderia deixar a critério do administrador a escolha das 

pessoas a serem contratadas, visto que, nas palavras de Carvalho Filho140: 

tal liberdade certamente daria margem a escolhas impróprias, ou a 

concertos escusos entre alguns administradores públicos inescrupulosos 

e particulares, com o que prejudicada, em última análise, seria a 

Administração Pública, gestora de interesses coletivos. 

Logo, a Licitação Pública tem o intuito de prevenir esses riscos, sendo, como 

regra, um Procedimento Administrativo anterior à celebração do contrato, permitindo que 

várias pessoas ofereçam suas propostas, sendo escolhida a mais vantajosa para a 

Administração. 

Nesse sentido, veja-se o conceito da licitação elaborado por Carvalho Filho141: 

Fincados tais elementos, podemos conceituar a licitação como 

procedimento administrativo por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a 

melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois 

objetivos – a celebração do contrato, ou a obtenção do melhor trabalho 

técnico, artístico, ou científico. 

 

 

 

2.5.4 Contrato de Adesão 

 

Tendo em vista que todas as cláusulas dos contratos administrativos são fixadas 

unilateralmente pela Administração, costuma-se dizer que, pelo instrumento convocatório 

da licitação, o Poder Público faz uma oferta a todos os interessados, fixando as condições 

em que pretende contratar. 

Para Maria Sylvia Di Pietro142, a apresentação de propostas pelos licitantes 

equivale à aceitaçãoda oferta feita pela Administração. Mesmo quando o contrato não é 

precedido de licitação, é a Administração que estabelece, previamente, as cláusulas 

contratuais, vinculada que está às leis, regulamentos e ao interesse público. 

 

2.5.5 Presença de Cláusulas Exorbitantes 

 

                                                 
140CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p. 223. 
141 Ibidem, p. 224. 
142DI PIETRO, Mara Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 22ª Ed.São Paulo: Atlas, 2009. 
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Conforme já se adiantou, há a supremacia da Administração Pública em relação 

às cláusulas do contrato administrativo, sendo apenas o valor do contrato negociado. Essa 

situação confere à Administração poderes extraordinários, que não podem aparecer no 

contrato de Direito Privado. São prerrogativas próprias do contrato administrativo. 

Assim, se essas cláusulas especiais constassem de um contrato privado, seriam 

manifestamente ilegais, abusivas, fazendo-se necessária a sua eliminação do contrato 

privado. 

Tais cláusulas especiais, que concedem poder extraordinário à Administração 

Pública no contrato administrativo, são denominadas cláusulas exorbitantes, tendo em 

vista que ultrapassam os limites do Direito Privado, os limites de contratação previstos 

no Código Civil. 

Marco Juruena Villela Souto143, conclui: 

(...) constituem elas uma consequência do direito público regedor do 

contrato, em face do interesse público nele insculpido; por esta razão, a 

interpretação dos contratos deve pautar-se pelo atendimento do 

interesse geral, que, em caso de dúvida sobrepõe-se ao interesse 

particular. 

 

2.5.6 Mutabilidade 

 

Outra característica dos contratos administrativos é a sua mutabilidade, isto é, a 

possibilidade de serem rescindidos ou alterados, seja unilateralmente pela Administração 

ou por acordo entre as partes, desde que, na segunda hipótese, seja preservado o equilíbrio 

econômico-financeiro inicial. 

De acordo com artigo 65 da Lei 8.666/93144, tais alterações (mutações) podem 

ocorrer em razão das chamadas áleas extraordinárias (i.e., riscos), que podem ser 

administrativas, econômicas, ou, inclusive, ocorrer por conta de interferências 

imprevistas. Vejam-se as possibilidades: 

Art. 65 – Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com 

as devidas justificativas, nos seguintes casos: (...) 

I – unilateralmente pela Administração: 

 

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para 

melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

                                                 
143SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Contratual. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2003. p. 379. 
144BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
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b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência 

de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites 

permitidos por esta Lei; 

 

II – por acordo das partes: 

 

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou 

serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação 

técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por 

imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial 

atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 

cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

 

d) para restabelecer a relação, que as partes pactuaram inicialmente, 

entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para 

a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 

hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 

do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 

príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 
 

2.5.7 Rescisão dos Contratos Administrativos 

 

A rescisão do contrato administrativo implica sua extinção antes de concluído o 

seu objeto, ou antes de terminado o prazo de sua duração. A rescisão pode se dar por 

culpa do contratado ou por culpa da Administração. A rescisão por culpa da 

Administração somente pode ser feita na esfera judicial ou por acordo entre as partes. A 

rescisão por culpa do contratado, assim como a decorrente de interesse público 

superveniente, ou de caso fortuito ou força maior, pode ser realizada unilateralmente pela 

Administração. 

Adiantamos anteriormente que a rescisão pode vir a ser (a) Judicial, que 

geralmente é adotada pelos particulares quando a Administração descumpre o contrato, 

sendo a procedência do pedido verificada e julgada por meio de Ação Judicial; (b) 

Administrativa, determinada por ato unilateral da Administração quando o particular 

descumpre o contrato ou pelas chamadas “razões administrativas”, que deve ser 

averiguada por meio de Processo Administrativo, no qual todas as justificativas e 

pressupostos necessários devem estar demonstrados / comprovados; e (c) Arbitral, via 

alternativa normalmente utilizada pelo particular para fugir da reconhecida lentidão da 
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justiça tradicional, de modo a submeter ao juízo arbitral litígios supervenientes à 

celebração de contratos (cláusula compromissória). 
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3. O CONTRATO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E A PROTEÇÃO 

DO INTERESSE PÚBLICO 

 

Evidenciadas as principais diferenças e semelhanças entre os contratos 

administrativos e os contratos privados da Administração, este terceiro e último capítulo 

de dedicará a examinar objetivamente as principais prerrogativas a que faz jus a 

Administração Pública, as denominadas cláusulas exorbitantes, de modo que possamos 

averiguar em que medida a possibilidade de sua utilização está atrelada a noção moderna 

de interesse público, encerrando a discussão iniciada por ocasião da análise do Princípio 

da Supremacia do Interesse Público. 

 

3.1 CLÁUSULAS EXORBITANTES 

 

As famosas cláusulas exorbitantes são as prerrogativas especiais conferidas à 

Administração Pública em virtude de sua posição vantajosa em relação ao particular. 

Modernamente, segundo Carvalho Filho145, elas constituem verdadeiros princípios de 

Direito Público, visto que, por suas características fortes, formam a estrutura do regime 

jurídico aplicável aos contratos administrativos (artigo 54 da Lei 8.666/1993).  

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro146: 

São cláusulas exorbitantes aquelas que não seriam comuns ou que 

seriam ilícitas em contrato celebrado entre particulares, por conferirem 

prerrogativas a uma das partes (a Administração) em relação à outra; 

elas colocam a Administração em posição de supremacia sobre o 

contratado. 

3.1.1 Alteração Unilateral 

 

A possibilidade de alteração unilateral dos contratos administrativos pela 

Administração representa muito bem a sua superioridade na relação contratual. Essa 

prerrogativa foi criada com o objetivo de admitir que novos fatos administrativos possam 

permitir alguma flexibilização nas obrigações do contrato – a qual, todavia, como bem 

ponderado por Carvalho Filho147, “sempre há de se sujeitar a alguns limites, devendo 

atender ao interesse público indicado pela Administração”. 

Logo, é importante que se diga, tal prerrogativa não pode ser invocada de 

                                                 
145CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p. 193-194. 
146DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13 ed. Ed, São Paulo, 2001; Editora Atlas, 

p. 256. 
147 Ibidem, p. 194. 
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maneira arbitrária, nem pode caracterizar desvio de finalidade. 

Segundo o artigo 65, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei 8.666/1993148, as 

alterações unilaterais do contrato administrativo podem se dar em dois casos, quando (a) 

“houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica 

aos seus objetivos”; e (b) “é preciso modificar o valor em virtude do aumento ou 

diminuição quantitativa do objeto contratual. 

Pelo que se infere das referidas possibilidades, a primeira compreende tão 

somente os fatores de execução do contrato, ou quantitativos do objeto, na hipótese de 

compras. Por esse motivo, a modificação do valor sempre se dará indiretamente, isto é, 

em consequência da consumação das situações apresentadas no inciso I. 

É justamente por isso que o artigo 58, § 1º, do mesmo diploma legal, dispõe que, 

sem as alterações primárias, as cláusulas econômico-financeiras e monetárias não podem 

ser alteradas sem a prévia concordância do contratado – hipótese em que, processada a 

alteração, as cláusulas deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual 

(artigo 58, § 2º). 

Não se pode deixar de mencionar que, nos termos do § 1º, do artigo 65, a 

Administração pode obrigar o contratado a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos 

ou supressões em obras, serviços ou compras até 25 % do valor originário do contrato, ou 

até 50% no caso de reforma de edifício ou equipamento, salvo as supressões resultantes 

de acordo celebrado entre os contratantes, conforme excepcionado pelo § 2º. Nesse 

contexto, as conclusões de Carvalho Filho149: 

A lei, portanto, confere à Administração o direito de exigir que o 

contratado se submeta às alterações impostas nesses limites, ao mesmo 

tempo em que comina ao contratado a obrigação de aceita-las. Não se 

submetendo às alterações, o contratado é considerado como 

descumpridor do contrato, dando margem a que a Administração 

rescinda o ajuste, atribuindo-lhe culpa pela rescisão. Da mesma forma, 

não pode a Administração impor alterações além dos limites da lei; se 

o fizer, a ela caberá a culpa pela rescisão. 

3.1.2 Rescisão Unilateral 

 

Conforme já se expôs, outra prerrogativa da Administração Pública é a 

possibilidade de ter os seus contratos rescindidos unilateralmente, seja em virtude (a) do 

                                                 
148BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
149CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013, p. 195. 
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inadimplemento do contrato pelo particular, com ou sem culpa150; e (b) do interesse da 

própria Administração. 

O artigo 78 da Lei 8.666/1993 enumera os motivos de descumprimento do 

contrato pelo particular, dentre os quais, podemos citar o não cumprimento das cláusulas 

contratuais, o cumprimento irregular, a morosidade indevida, o atraso imotivado da obra 

e outros motivos pelos quais a Administração pode rescindir o contrato unilateralmente. 

Por outro lado, o contrato também pode vir a ser rescindo pelo interesse da 

própria Administração, desde que demonstradas as devidas “razões de interesse público”, 

que tenham relevância e amplo conhecimento. Não por outro motivo, as referidas razões 

administrativas devem ser muito bem justificadas e apreciadas pela máxima autoridade 

da esfera administrativa, dando ensejo à chamada Rescisão Administrativa (artigo 78, 

inciso XII). 

Nessa hipótese, considerando que o particular não deu causa à rescisão, não se 

pode atribuir o ônus da rescisão ao contratado, razão pela qual, nos termos do artigo 79, 

§ 2º151, ele terá de ser: 

ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 

sofrido, tendo ainda direito a: I - devolução de garantia; II - pagamentos 

devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; e III - 

pagamento do custo da desmobilização. 

Conforme muito bem pontuado por Carvalho Filho152, é importante registrar a 

rescisão do contrato administrativo motivada pelas ditas razões de interesse público não 

conferem ao contratado o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que tal 

garantia seria “incompatível com essa forma de rescisão, por não haver conflito entre os 

contratantes”. 

Entretanto, caso a rescisão seja motivada pelo inadimplemento contratual do 

particular, o contraditório e a ampla defesa se fazem imprescindíveis, até mesmo para que 

se possa dar oportunidade ao particular de contradizer os fatos apresentados pela 

Administração Pública. 

Trata-se, portanto, de uma das principais prerrogativas da Administração 

Pública, desequilibrando a relação contratual de maneira abissal. Por esse motivo, ela 

somente pode ser invocada nos contratos públicos. 

                                                 
150 As hipóteses de inadimplência sem culpa seriam a teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito 

e força maior. 
151BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
152CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p. 220. 
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3.1.3 Fiscalização da Execução do Contrato 

 

De acordo com o artigo 67 da Lei 8.666/1993153, outra prerrogativa da 

Administração Pública é a possibilidade de se atribuir a um representante especialmente 

designado a incumbência de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 

administrativo, de modo que possa examinar se o seu cumprimento está de acordo com o 

que foi convencionado inicialmente, ou, caso necessário, avaliar a necessidade de se 

modificar o projeto ou as especificações. 

Por esse motivo, o representante escolhido deverá anotar em registro próprio 

todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.As decisões e providências 

que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

3.1.4 Aplicação de Penalidades e Retomada do Objeto 

 

Em virtude da rescisão do contrato administrativo, a parte que deu causa ao 

desfazimento pode estar sujeita à aplicação sanções pactuadas pelos próprios contratantes 

ou estabelecidas pela própria lei de licitações e contratos. Por isso, além do que foi 

pactuado entre os contratantes, a Administração tem a prerrogativa de aplicar sanções 

extracontratuais ao particular inadimplente, isto é, sanções não previstas no instrumento 

contratual, mas na própria lei. 

De acordo com Carvalho Filho154, é possível perceber que existem dois grupos 

de sanções extracontratuais passíveis de serem aplicadas, quais sejam, (a) o que gera um 

fato administrativo; e (b) o que culmina na prática de um ato administrativo. 

À luz do artigo 80, da Lei 8.666/993, algumas das penalidades que se 

enquadrariam no primeiro são: a ocupação e utilização do local, instalações, 

equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua 

continuidade; retomada imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se 

encontrar; execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos 

valores das multas e indenizações a ela devidos; retenção dos créditos decorrentes do 

contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração etc. 

                                                 
153BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons. Acesso em 08 de 12 de 2016. 
154CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. Cit., 2013. p. 199. 
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Como se vê, o artigo 80 da Lei 8.666/1993 traz à baila determinadas 

prerrogativas visando assegurar a continuidade da execução do contrato, nos casos em 

que a paralisação possa causar prejuízos ao interesse público e ao andamento do serviço 

público essencial. Tratam-se das hipóteses de ocupação provisória e retomada do objeto 

contratual. 

Percebe-se, nesse sentido, que os efeitos da retomada do objeto se distinguem 

dos da ocupação provisória, considerando que a retomada é definitiva e visa a 

continuidade da obra ou serviço, enquanto que a ocupação é temporária e objetiva, 

objetivando o retorno à normalidade da execução do contrato. 

Por outro lado, no que diz respeito às que resultam em atos administrativos, a lei 

de licitações e contratos relacionou uma série de atos que traduzem sanções pela 

inexecução total ou parcial do contrato, tais como: a advertência; a multa na forma 

prevista no contrato; a suspensão temporária de participação em licitação; impedimento 

de contratar coma Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos; e a declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

3.1.5  Exigência de Garantia 

 

De forma a assegurar o cumprimento do contrato pelo particular – e desde que 

previsto no instrumento convocatório – é prerrogativa da Administração exigir do 

contratado determinada garantia antes da sua execução – a qual, no entanto, não poderá 

exceder 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Como exceção, é possível que a 

garantia atinja o percentual de 10 % (dez por cento), mas somente quando o objeto 

contratual envolver complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis (artigo 56, 

caput, § 2º e § 3º, da Lei 8.666/1993). Ao final, porém, a garantia deve ser restituída ao 

contratado (artigo 56, § 4º, da Lei 8.666/1993155). 

Todavia, no caso de não cumprimento do contrato, é possível que a 

Administração execute a garantia contratual como forma de sanção extracontratual, de 

modo a ressarcir o erário pelo inadimplemento. Segundo o artigo 56, § 1º, da Lei 

8.666/1993156, são previstas como forma de garantia: 

  

                                                 
155BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
156BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons. Acesso em 08 de 12 de 2016. 
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I – caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes 

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda 

II – seguro-garantia; III – fiança bancária. 

 

3.1.6  Anulação 

 

A prerrogativa de anulação do contrato administrativo tem estreita ligação com 

o Princípio da Autotutela, por meio do qual a Administração Pública tem o poder de 

fiscalizar os seus próprios atos, anulando aqueles que forem incompatíveis com a lei em 

atenção do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de cláusula exorbitante que 

consagra a finalidade da autotutela e denota o caráter de executoriedade dos atos 

administrativos. Nesse sentido, as lições de Maria Sylvia Di Pietro157: 

a Administração Pública, estando sujeita ao princípio da legalidade, tem 

que exercer constante controle sobre seus próprios atos, cabendo-lhe o 

poder- dever de anular aqueles que contrariam a Lei. Trata-se da 

prerrogativa que muitos denominam de autotutela e que não deixa de 

corresponder a um dos atributos dos atos administrativos, que diz 

respeito à sua executoriedade pela própria Administração. Esta decide 

e põe em execução a sua própria decisão. 

Entretanto, de acordo com o disposto no artigo 59 da Lei 8.666/1993158, a 

declaração de nulidade do contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos 

que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

Conforme já consignamos por ocasião da Rescisão Unilateral, a nulidade do 

contrato não exime a Administração do dever de indenizar o contratado pela parte do 

contrato já executada, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Ademais, a 

Administração deverá promover a apuração da responsabilidade de quem deu causa ao 

vício que levou à invalidação do contrato. 

 

3.2 INTERESSE PÚBLICO 

 

Já adiantamos por ocasião das análises do Princípio da Supremacia do Interesse 

Público sobre o Privado e da proteção jurídica que a finalidade a ser atingida pela 

Administração – isto é, o interesse público –, é o que fundamenta todas as prerrogativas 

                                                 
157DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2011. 

p. 277. 
158BRASIL. LEI Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (s.d.). Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.Acesso em 08 de 12 de 2016. 
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e características que a colocam em posição vantajosa sobre o particular nos contratos 

administrativos, principalmente no que concerne às cláusulas exorbitantes. 

Isso significa dizer que, para que possa invocá-las face ao particular, faz-se 

necessário que o interesse público esteja presente em certa medida nos contratos, não se 

justificando que a Administração se valha de suas vantagens de forma desmoderada e 

incompatíveis com a função do contrato celebrado. 

Nesse contexto, concluímos, naquela oportunidade, que apenas o interesse 

público primário – ou seja, aquele que visa atender os anseios de toda a coletividade –, 

seria suficiente para justificar o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Privado, porquanto, nas palavras de Nayana Machado Freitas Rosa159, “a sobreposição é 

do interesse do povo, da coletividade e não o interesse do administrador, do político ou 

da máquina estatal”. 

Como vimos, modernamente, a relativização do Princípio da Supremacia do 

Interesse Público sobre o Particular foi de grande colaboração para que o postulado fosse 

examinado de forma mais consciente e compreendido mais claramente em determinados 

casos específicos, visto que a harmonia entre direitos coletivos e individuais fundamentais 

dependia, e muito, da desconstrução do seu caráter incontestável. 

A propósito, veja-se o escólio de Nayana Machado Freitas Rosa160: 

Alguns doutrinadores defendem que Princípio da Supremacia do 

Interesse Público sobre o particular não mais se coaduna com o Estado 

Democrático de Direito em que os direitos coletivos e individuais 

devem conviver em harmonia. Entende-se que a adequação do Direito 

Administrativo ao Estado Democrático de Direito exige também que o 

interesse público, seja o primário ou o secundário, reverencie os direitos 

fundamentais dos cidadãos cuja proteção está expressamente 

consignada em todo o corpo da Constituição. 

Nesse mesmo sentido, Luiz Roberto Barroso161 denota que: 

no atual marco do Estado Democrático de Direito, pautado, sobretudo, 

pelas noções de centralidade e supremacia da Constituição, a 

concretização do interesse público, muitas vezes, é consumada pela 

satisfação de determinados interesses privados. O interesse público se 

realiza quando o Estado cumpre satisfatoriamente o seu papel, mesmo 

que em relação a um único cidadão (que evidencia a transformação 

pragmática que vem passando o Direito Administrativo e seus 

                                                 
159ROSA, Nayana Machado Freitas. A relativização do princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado na atualidade. Conteúdo Jurídico, Brasília-DF: 22 nov. 2014.Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.50902&seo=1>.Acesso em 08 do 12 de 2016. 
160 Ibidem. 
161BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009, p.70-71. 
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respectivos pilares). 

 

Em sentido contrário, por exemplo, Carvalho Filho162 entende que a existência 

dos direitos fundamentais não afasta a densidade do princípio: 

Se é evidente que o sistema jurídico assegura aos particulares garantias 

contra o Estado em certos tipos de relação jurídica, é mais evidente 

ainda que, como regra, deva respeitar-se o interesse coletivo quando em 

confronto com o interesse particular. (...) Este é na verdade, o corolário 

natural do regime democrático, calcado, como por todos sabido, na 

preponderância das maiorias. 

Considerando que a Administração jamais poderia dispor do interesse público 

primário – haja vista que é destituída de autonomia da vontade –, é necessário, nas 

palavras de Rosa163, que “o interesse público secundário esteja em harmonia com o 

interesse público primário para que de fato vincule a Administração e se torne legítimo”. 

Por esse motivo, encerrando a discussão iniciada anteriormente, pode-se 

concluir que o interesse público não deve ser mais visto como incontestável, sempre 

prevalecendo sobre os interesses individuais em qualquer circunstância. Eles, afinal, 

devem ser considerados faces de uma mesma moeda, devendo ser ponderados de acordo 

com cada situação específica. 

Essa seria a única forma de se alcançar um justo equilíbrio entre direitos 

individuais e o interesse público tão almejado pelo Direito Administrativo 

Contemporâneo, de modo que as prerrogativas da Administração, examinadas nesse 

capítulo, possam ser inseridas de forma mais consciente nas situações concretas, ainda 

que autorizadas pela lei. 

                                                 
162CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23.ed. Rio de Janeiro: 

LumenJuris, 2010, p.35. 
163ROSA, Nayana Machado Freitas, Op. Cit. 
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CONCLUSÃO 

 

Conforme se depreende das análises desenvolvidas até então, podemos chegar a 

diferentes conclusões para cada um dos objetivos apresentados inicialmente: 

Em primeiro lugar, considerando os resultados obtidos por meio dos exames de 

compatibilidade realizados entre os princípios públicos e privados, percebemos que os 

postulados e regras fundamentais aplicáveis aos contratos puramente privados teriam 

tendência a incidir quase que ordinariamente nos contratos da Administração Pública 

(Cíveis), tendo em vista que, em regra, o interesse público envolvido nesses casos seria 

meramente secundário / institucional. 

Entretanto, como vimos, a presença da Administração Pública no contrato seria 

de per si suficiente para dificultar a aplicação plena do Direito Privado, fazendo com que 

alguns dos postulados sejam inevitavelmente mitigados, como é o caso, por exemplo, dos 

Princípios da Autonomia da Vontade e do Consensualismo, vez que seus efeitos não se 

estendem plenamente à Administração. 

Logo, ainda que indiretamente, a Administração Pública traria aos contratos 

privados algumas exigências formais e materiais peculiares que, de uma forma ou de 

outra, influenciariam na relação jurídica, resvalando em alguns postulados privados. 

Por outro lado, quando testada a congruência dos princípios privados com os 

contratos administrativos, verificamos um resultado completamente diferente, visto que, 

em virtude da presença mais forte do interesse público, os contratos seriam regidos pelas 

normas gerais previstas na Lei de Licitações e Contratos, o que traria à relação contratual 

todas a prerrogativas e peculiaridades que são comumente concedidas aos entes da 

Administração Pública. 

Nesses casos, portanto, os postulados fundamentais ao Direito Administrativos, 

encabeçados pela Supremacia do Interesse Público, mitigariam consideravelmente os 

princípios e regras comuns ao Direito Civil, os quais se aplicariam apenas de forma 

subsidiária. 

Exceções, no entanto, foram (a) o Princípio da Boa-Fé Objetiva, que, conforme 

constatamos, possui ampla aplicação no Direito Administrativo (artigo 54 da Lei 

8.666/1993), projetando-se tanto como Princípio de Direito Público como de Direito 

Privado; e (b) a possibilidade de invocação da Exceptio Non Adimpleti Contractus pelo 

particular, tendo em vista ser possível que seja invocada contra a Administração (Art. 78, 

incisos XV e XVI, da Lei 8.666/1993). 
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No que diz respeito à boa-fé, percebemos, inclusive, que o instituto do Duty to 

Mitigate the Loss seria plenamente aplicável aos contratos administrativos, tendo em vista 

que, conforme verificamos, toda teorização construída no seu desenvolvimento seria 

utilizada como forma de regular os contratos e ajustes firmados pela Administração, 

incluindo a sua função integradora de deveres anexos (v.g., cooperação). 

Em segundo lugar, podemos concluir que a noção moderna de interesse público, 

finalidade a ser perseguida pela Administração, seria a propulsora de todas as 

prerrogativas e características que colocam a Administração Pública em posição 

vantajosa sobre o particular, funcionando como principal fundamento para invocação das 

cláusulas de privilégio. 

Por isso, a despeito do que dispõe o artigo 62, § 3º, da Lei 8.666/1993, a sua 

desconstrução a partir da relativização do Princípio da Supremacia do Interesse Público 

possibilitou uma maior lucidez no que concerne à possibilidade de se invocar as 

prerrogativas administrativas, especialmente no que diz respeito aos contratos privados 

firmados pela Administração, onde o interesse público envolvido é em regra secundário 

(institucional). 

No entanto, nada impede que a Administração se valha das prerrogativas 

cabíveis caso o interesse público envolvido no contrato – seja este de qualquer natureza 

– seja primário, do qual o Princípio da Supremacia do Interesse Público é corolário, 

possuindo força integral e compulsória pelo bem de toda a coletividade, mesmo diante de 

um significante interesse privado. 

O essencial, portanto, é que se estime o interesse público presente na relação 

jurídica, especialmente como forma de se ponderar conscientemente os interesses / 

valores públicos e privados em conflito e, consequentemente, controlar o exercício 

irrestrito das prerrogativas administrativas, que somente devem ser utilizadas como forma 

de assegurar o interesse público primário. 
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