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RESUMO 

A Dissertação tem por objetivo demonstrar de que forma as transformações assistidas 

no modo de agir da Administração nos tempos recentes – menos impositiva e mais consensual 

– afeta a formulação clássica da teoria dos contratos administrativos. A crescente 

incompatibilidade do regime jurídico administrativo com muitas das figuras contratuais que 

afloram no mundo contemporâneo fazem ressoar um movimento de esvaecimento da figura do 

contrato administrativo típico na atualidade, com a sua recorrente substituição por formas 

contratualizadas desprovidas de manifestação de autoridade estatal. Assiste-se, assim, à criação 

de inovadoras formas de relacionamento contratual entre a Administração e os particulares, que 

evidenciam a tentativa de superação dos modelos contratuais tradicionais para outros mais 

adequados às exigências de eficiência, capazes de aproximar os particulares no desempenho 

das tarefas públicas em busca da satisfação das necessidades coletivas. A progressiva utilização 

do Direito privado pela Administração, por exemplo, revela-se como um recorrente mecanismo 

de distanciamento do regime jurídico tipicamente estatal – devido, especialmente, à sua 

aparente incompatibilidade com os fins perseguidos pelo Estado em determinadas situações –, 

o que leva parte da doutrina a reagir no sentido de reconhecer a impossibilidade do afastamento 

do regime rígido de direito público (estatutário) para estas espécies de contratos celebrados pela 

Administração. Repercute-se, assim, a ideia da unicidade do regime jurídico aplicável a todas 

as espécies de contratos da Administração. Por outro lado, a crescente demanda pela 

aproximação e por parcerias entre o Estado e a iniciativa privada, somada à ampliação da 

cooperação interfederativa, evidenciam a necessidade premente de se encontrar o equilíbrio 

entre a incidência absoluta das regras inflexíveis do regime estatutário e os prejuízos advindos 

de eventual “publicização” excessiva. A ausência de uma teoria capaz de promover uma 

conjugação entre Direito público e Direito privado em matéria de contratos da Administração 

tem sido a causa de inúmeras controvérsias a respeito do grau de afastamento e do grau de 

sujeição da atividade administrativa contratual ao regime estatutário próprio da teoria do 

contrato administrativo. Por essa razão, afigura-se de primordial importância o estudo voltado a 

identificar as contribuições que o novo modo contratualizado do agir administrativo, nos 

diversos campos de atuação estatal, pode trazer para a teoria dos contratos administrativos na 

perspectiva hodierna da Administração-consensual. Palavras-chave: contratos administrativos, 

consensualidade, contratualidade, prerrogativas públicas. 



 

 

ABSTRACT 

The Dissertation is intended to showcase how the recent developments in the 

Governmental Administration – now less authoritative and more consensual – have impacted 

the classic elaboration of the administrative contract theory. The increasing incompatibility of 

the administrative legal regime with many of the contractual figures arising in nowadays’ world 

has reflected the decline of the typical administrative figure upon its recurrent replacement with 

contractualized forms that lack the state authority’s manifestation. Accordingly one has 

witnessed the emergence of innovative forms of contractual relations between the 

Governmental Administration and private parties, thereby evidencing the attempt of 

overreaching traditional contractual models toward others as fitter ones to meet efficiency 

requirements, capable of bringing private parties together concerning the performance of public 

duties and targeted at addressing collective needs. The growing application of the private law 

by the Governmental Administration, for instance, has demonstrated to be a recurrent 

mechanism of divorcement from the typically state legal regime – particularly due to the 

apparent incompatibility with the goals pursued by the State under certain circumstances –, thus 

causing some jurists to respond by acknowledging the impossibility of ruling out the strict 

regime of the public (statutory) law for these types of contracts as entered into by the 

Government. It also reflects the concept of unity of the legal regime applicable to all kinds of 

governmental contracts. On the other hand, the growing demand for approaching measures and 

partnerships between the State and the private enterprise, in addition to the enhancement of the 

interfederative cooperation, reveals the fundamental need to attain the balance between the 

absolute applicability of the inflexible rules of the statutory regime and the losses resulting 

from potential excessive “publicization”. The absence of a theory capable of fostering the 

balance between the public law and the private law concerning Governmental contracts has 

given rise to numberless controversies concerning the degree of divorcement and how deeply 

contractual administrative activities are subject to the distinct statutory regime of the 

administrative contract theory. Therefore, it's highly important to rely on a study designed to 

identify the contributions the new contractualized way of the administrative conduct, in the 

several fields of the state operations, can produce to the theory of administrative contracts from 

a hodiern perspective of the consensual Governmental Administration.  Keywords: 

administrative contracts, consensuality, contractuality, public prerogatives. 
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INTRODUÇÃO 

A complexidade de temas atinentes ao Direito Administrativo parece ter alcançado o 

seu ápice no início desse novo século. As incertezas multiplicam-se na exata proporção com 

que a sociedade evolui e se transforma, não causando surpresa a necessidade – cada vez mais 

constante – de revisitação de conceitos já consagrados no estudo da relação entre Estado e 

Sociedade. O progressivo encurtamento da distância entre o público e o privado revela a 

existência de uma crise
1
 nesse ramo do Direito – recusada por muitos sob a afirmação da 

imutabilidade da essência dos institutos que lhes são afetos
2
 –, mas que atualmente se manifesta 

através de um movimento de transição de paradigmas
3
 tidos como verdadeiros dogmas, seguido 

da desmistificação de alguns de seus mais tradicionais institutos
4
.  

O debate teórico intensifica-se, em grande medida, a partir do movimento de 

retraimento da publicização de vários setores econômicos, inclusive o de serviços públicos, que 

resultou em um progressivo processo de desestatização, privatização e parcerias com o setor 

privado, com a atuação do Poder Público em searas antes reservadas aos particulares e, por 

outro lado, com a investidura de particulares em atividades tipicamente públicas (por meio de 

                                                 
1
 O termo “crise” aqui não necessariamente carrega o significado negativo de algo que está a sucumbir em ruínas. 

O sentido que se pretende emprestar ao termo é muito menos catastrófico, e procura denotar apenas o retrato de 

um ramo do Direito que atravessa uma fase de provação da atualidade de seus preceitos fundadores. Crise, aqui, 

portanto, deve ser entendida no sentido de “revisitação de conceitos consagrados", vistos agora com os olhos do 

mundo contemporâneo, cujas transformações talvez possam servir para provocar a sua reformulação ou, 

eventualmente, até mesmo reafirmar a sua atualidade.   
2
 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (Coords). Supremacia do interesse 

público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010.  
3
 Tomamos emprestada aqui a expressão de Boaventura de SOUSA SANTOS ao referir-se à transição 

paradigmática entre o moderno e o pós-moderno, em vista da qual o autor propõe uma ampla revisão na teoria 

jurídica e na teoria do Estado, a partir da: 1- crítica do monopólio estatal do direito; 2 – reelaboração teórica da 

diferenciação interna do próprio direito estatal; 3 – descanonização do direito estatal e a socialização dos direitos 

dos cidadãos e das comunidades; 4 – fim do fetichismo jurídico; 5 – crítica ao conceito de territorialidade 

enquanto unidade básica do Estado e do direito. Para mais, ver SOUSA SANTOS, Boaventura de. Crítica da 

razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000, p. 277-278; SOUSA SANTOS, 

Boaventura de. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. São 

Paulo: Cortez Editora, 2000; e SOUSA SANTOS, Boaventura de. Pela mão de Alice. O social e o político na 

pós-modernidade, 3. ed. São Paulo: Cortez, 1997, p. 103.  
4
 A exemplo do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular; da indisponibilidade do interesse 

público; da imperatividade e autoexecutoriedade dos atos administrativos; das cláusulas exorbitantes nos contratos 

administrativos; e do próprio conceito de serviço público, entre outros institutos relevantes. Ver: ARAGÃO, 

Alexandre Santos de; e MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coords). Direito Administrativo e seus novos 

paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. 
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organizações não governamentais, instituições sociais privadas etc)
5
. O constante deslocamento 

das funções estatais para o ambiente privado
6
, somado à crescente constitucionalização de 

direitos fundamentais, resulta não apenas na necessidade de reformulação de institutos 

cristalizados na essência das mais difundidas teorias administrativistas modernas
7
, como 

também colocam em dúvida a própria especialidade e autonomia desse ramo do Direito em 

relação ao Direito comum
8
.  

Um dos campos em que tal questionamento se coloca com mais relevo corresponde, 

precisamente, ao tema sobre o qual se debruçará a presente Dissertação: a emergência da 

consensualidade administrativa e as contribuições que a nova forma de atuar da Administração 

– mais consensual e participativa, menos impositiva e unilateral – traz para a teoria do contrato 

administrativo na atualidade. Isto porque, diferentemente de seu conceito anterior, o Direito 

Administrativo da pós-modernidade apresenta-se agora um Direito mais dos cidadãos do que 

do Estado, privilegiador da proteção e da prestação em favor do indivíduo e da sociedade. Esta 

nova concepção afasta-o da imperatividade e do uso da autoridade, para tornar-se cada vez 

mais um “direito da consensualidade”
9
. A nova face da atuação administrativa – agora mais 

próxima dos cidadãos – já não admite a adoção uma Administração Pública baseada puramente 

no poder extroverso e no unilateralismo
10

.  

                                                 
5
 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 138/142. 
6
 A partir da segunda metade do século XX, o desempenho das funções administrativas pelo Estado centralizado e 

monopolista passou a sofrer um elevado e progressivo colapso. A dificuldade enfrentada pelo Estado em prover os 

bens e serviços necessários ao pleno atendimento dos anseios sociais tem origem no grave ciclo de endividamento 

estatal, incorrido justamente no intuito de financiar os programas sociais e garantir o fornecimento das condições 

mínimas de saúde, educação, moradia, segurança etc... Com isso, desprovido de recursos financeiros e de estrutura 

administrativa adequada, o Poder Público deixa de ser eficiente nas atividades realizadas em contexto de 

concorrência e livre iniciativa, acarretando um consequente descontentamento e insatisfação da sociedade. 
7
 Encontram repercussão no estudo do Direito Administrativo da atualidade doutrinas que procuram questionar a 

incidência do chamado regime jurídico administrativo (ou regime especial de direito público), amplamente 

reconhecido e aceito na doutrina nacional – por influência sobretudo do direito francês – como imanente ao 

exercício das prerrogativas do Poder Público em prol da proteção da liberdade dos cidadãos e do bem comum 

(interesse público). Ver, nesse sentido, os autores citados no tópico 2.1. da presente Dissertação. 
8
 ESTORNINHO, Maria João. A Fuga para o direito privado: contributo para o estudo da atividade de 

direito privado da Administração Pública. 2ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2009, p. 92 e 140. 
9 

Na expressão utilizada por Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO. O futuro das cláusulas exorbitantes nos 

contratos administrativos. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo 

(Coord.). Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 571-592. 
10

 Neste contexto, Floriano de Azevedo MARQUES NETO e Tatiana Matiello CYMBALISTA destacam: “(...) a 

afirmação da autoridade administrativa encontra-se hoje em um momento diferenciado. Afasta-se do caráter 

meramente autoritário e unilateral da atuação estatal e converte-se em um poder exercido de maneira mais 

motivada, mais procedimental (legitimidade pelas regras do jogo), mais participativa, mais transparente e mais 
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A resolução de problemas de ordem geral passa a não ser mais de responsabilidade 

exclusiva do Estado, enquanto único tutor do interesse público supostamente singular e 

universal. Exige-se agora a participação efetiva dos atores sociais, que passam a contribuir para 

o objetivo maior de concretização de finalidades públicas de interesse geral, obtido através de 

uma escolha ponderada e melhor motivada daquele interesse público prevalecente em dada 

situação concreta
11

. Ganha expressão a chamada administração concertada
12

, uma fórmula 

sintética designativa para “os novos modelos da ação administrativa, ou seja, aqueles módulos 

organizativos e funcionais caracterizados por uma atividade ‘consensual’ e ‘negocial”
13

. 

O constante e crescente recurso a instrumentos contratuais nos diversos campos de 

atuação estatal talvez seja o exemplo mais claro de como este fenômeno hoje se manifesta. A 

partir do momento em que se reconhece a impossibilidade do Estado figurar como tutor 

exclusivo dos (agora) múltiplos interesses coexistentes na esfera social, abre-se espaço para 

uma aproximação cada vez maior da Administração Pública com o ambiente privado, o que 

coloca à prova não apenas a utilidade da tradicional dicotomia Direito Público versus Direito 

Privado enquanto base estrutural do Direito Administrativo de nosso tempo, como também, e 

especialmente, evidencia cada vez mais a possibilidade de tutela do interesse público por 

pessoas ou instrumentos não tipicamente pertencentes à Administração.  

As transformações da atuação do Estado e a transição de paradigmas do Direito 

Administrativo fazem ressoar mudanças na própria forma de atuar da Administração nas 

últimas décadas
14

. O prestígio reassumido pelo modelo econômico de livre mercado 

possibilitou e impulsionou o movimento de contratualização administrativa, evidenciado 

                                                                                                                                                           
plural”. Os acordos substitutivos do procedimento sancionatório e da sanção. RBDP, ano 8, n.º 31. Out/Dez. 

2010.  
11

 CHEVALLIER, Jacques. A governança e o direito. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo 

Horizonte, ano 3, n. 12, p. 129-146, out./dez. 2005. Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/>. Acesso 

em: 17 set. 2013, p. 132.  
12

 Alude-se à concertação administrativa para designar um fenômeno “em que a Administração renunciaria ao 

emprego de seus poderes com base na imperatividade e unilateralidade, aceitando realizar acordos com os 

particulares destinatários da aplicação concreta desses poderes, ganhando assim uma colaboração ativa dos 

administrados...”. GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Parcerias na Administração Pública. In: FIGUEIREDO, 

Marcelo e PONTES FILHO, Valmir (Orgs). Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio 

Bandeira de Mello. São Paulo: Malheiros, p. 233-307, 2006. 
13

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas tendências da democracia: consenso e direito público na 

virada do século – o caso brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 1, n. 3, 

p. 35-53, out/dez. 2003, p. 46. 
14

 SÉRVULO CORREIA, José Manuel. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. 

Coleção teses. Coimbra: Almedina, 2003, p. 353. 
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largamente nos dias atuais através da transferência de várias atividades que antes estavam nas 

“mãos” do Estado para a sua prestação a “quatro mãos” com a cooperação da iniciativa 

privada
15

. A própria forma de agir da Administração Pública é progressivamente modificada, 

privilegiando-se o “contrato” ao invés da típica forma de atuação da Administração: o ato 

administrativo unilateral.   

Nesse cenário, novos módulos contratuais surgem como instrumentos fundamentais no 

domínio desta nova Administração. O resultado disso é a elevada multiplicação, na prática 

administrativa, de contratos das mais variadas formas e com os mais variados objetivos, que 

nem sempre são acompanhadas de adequado tratamento na legislação ou, ainda pior, nem 

sempre são entendidos como resultado desse movimento de transformação a que assistimos no 

Estado de Direito e no próprio Direito Administrativo. Isto leva muitas vezes, como veremos, 

ao tratamento dos novos modos contratuais como uma subespécie da categoria contrato 

administrativo segundo a sua concepção clássica, nem sempre adequada ao espírito que rege 

estas manifestações consensuais do agir administrativo. Ou ainda pior, devido às disparidades 

em relação ao padrão clássico de contrato administrativo, ditas figuras são muitas vezes 

apartadas da noção de contrato administrativo ou mesmo de “contrato”, impossibilitando a sua 

conformação jurídica e o tratamento sistemático do fenômeno contratual da Administração.  

Porém, diante dos novos arranjos contratuais que afloram no mundo contemporâneo, 

marcados pela dinamicidade e complexidade das relações e pela aproximação entre as esferas 

pública e privada, não se afigura mais possível abordar o tema dos contratos administrativos 

sob os postulados, até certo ponto já superados, da dicotomia autoridade/liberdade; da 

concepção de legalidade estrita; e da ideia de interesse público único, indivisível, soberano e 

exclusivo do Estado. A emergência do consenso e a crescente necessidade de colaboração no 

formato “público-público” ou “público-privado”, fazem surgir novos tipos de pactos ou ajustes 

“com moldes que não se enquadram ao padrão clássico de contrato administrativo”
16

. A 

manifestação da consensualidade e a contratualização da ação administrativa trazem como 

                                                 
15

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Descentralização Administrativa – sua evolução face às reformas à 

Constituição de 1988. Tese aprovada por unanimidade no XXVI Congresso Nacional dos Procuradores do Estado 

– Goiás/2000, A & C, ano 3, nº 11, jan/fev/mar 2003, p. 118. 
16

 GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. Parcerias na Administração Pública. In: FIGUEIREDO, Marcelo e 

PONTES FILHO, Valmir (Orgs). Estudos de Direito Público em homenagem a Celso Antônio Bandeira de Mello. 

São Paulo: Malheiros, p. 233-307, 2006.  
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consequência novas tendências em matéria de contratos administrativos, que não podem e não 

devem ser desconsideradas pelos estudiosos do Direito.  

A partir desta perspectiva de transformação, a Dissertação pretenderá empreender uma 

análise dos impactos que a mudança na forma de se conceber o interesse público – menos 

impositiva e mais consensual – provoca no modo de compreender e delimitar a figura dos 

contratos administrativos e de seu regime jurídico. O caminho para esta investigação nos 

remeterá, num primeiro momento, às origens do instituto do contrato e do Direito 

Administrativo, para melhor compreender o contexto e os fundamentos da formulação clássica 

da teoria dos contratos administrativos, bem assim a influência marcante que esta teoria 

exerceu sobre o Direito Administrativo brasileiro, a qual foi capaz não apenas de afirmar a 

existência e a possibilidade da Administração Pública celebrar contratos, como também – e 

especialmente – de consolidar a incidência de um regime jurídico especial e derrogatório do 

Direito comum, aplicável sempre quando a Administração figura como uma das partes do 

contrato.  

Devido às inúmeras controvérsias que o tema dos contratos no domínio da 

Administração suscita entre os estudiosos do Direito Administrativo
17

, a Dissertação não 

poderia subtrair-se ao esforço inicial de demonstrar como o instituto do contrato foi inserido no 

âmbito de atuação da Administração Pública. A intenção é fornecer um panorama de como o 

contrato, até então restrito ao ambiente privado, passou a ser adotado também nas relações 

travadas entre o Estado e os particulares, sobretudo por influência da jurisprudência e doutrina 

francesas. Ao capítulo inicial será reservado, portanto, o itinerário que se inicia desde a rejeição 

do contrato na atividade tipicamente administrativa e estende-se até a larga difusão da teoria do 

contrato administrativo para inúmeros países influenciados pelo modelo francês de Direito 

Administrativo, especialmente o Brasil.  

O mais relevante será notar como e por que foi concebido o regime jurídico especial e 

derrogatório do Direito comum aplicável a uma certa categoria de contratos da Administração –

                                                 
17

 O Direito Administrativo brasileiro está acostumado a se deparar com indagações envolvendo a matéria dos 

contratos, que se iniciam desde o questionamento em torno da efetiva possibilidade de a Administração figurar 

como contratante em um pacto obrigacional firmado junto a um particular, até a dúvida em torno do regime 

jurídico aplicável a estas espécies de ajustes. A matéria, veremos, não é nova, e acompanha o estudo do Direito 

Administrativo desde o seu nascimento. 
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os contratos administrativos –, amplamente aceito e difundido no Brasil, com especial destaque 

para o papel assumido pelo consenso (acordo de vontades) nas bases teóricas desta espécie 

contratual. Somente com o conhecimento prévio dos fundamentos da teoria do contrato 

administrativo e da função exercida pelo elemento consensual na formação e execução destas 

espécies de ajustes será possível promover uma análise crítica tendente a demonstrar as 

insuficiências da teoria do contrato administrativo diante dos novos desafios do Estado 

contemporâneo, mormente devido aos impactos que a emergência da consensualidade projeta 

sobre esta teoria.  

O capítulo segundo, portanto, terá a função de anunciar ditas transformações a partir 

da passagem de uma Administração marcada pela unilateralidade e pela exclusividade na 

satisfação do interesse público, para uma Administração plural, caracterizada pelo consenso e 

participação dos interessados, com vistas a encontrar em cada caso concreto o interesse público 

que deve prevalecer. Através da perspectiva da consensualidade e da contratualização do agir 

administrativo, procurar-se-á enfatizar a expansão da contratualização no ambiente 

administrativo (em especial o brasileiro), não só como forma de garantir acesso à pluralidade 

de demandas sociais e a participação dos administrados na gestão pública (democratização da 

Administração), mas também como forma de reconhecer a possibilidade de tutela dos 

interesses públicos de forma mais eficiente mediante colaboração e negociação. 

Para não ficar alheia ao tratamento dispensado pelo Direito positivo nesta matéria, a 

Dissertação empreenderá, no momento seguinte (Capítulo III), uma análise das manifestações 

contratualizadas no Direito brasileiro com vistas a extrair delas experiências úteis para o estudo 

dos aspectos substancialmente teóricos dessas espécies contratuais, com o aprofundamento do 

estudo de cada módulo contratual visando à identificação de características capazes de reclamar 

um tratamento diferenciado em relação àquele dispensado pela teoria clássica dos contratos 

administrativos. Sem descurar do exame dos desafios inerentes à revisitação de paradigmas 

cristalizados no estudo da relação entre Estado e Sociedade, a atenção será voltada aos modos 

contratualizados do agir administrativo, em sentido amplo, nos mais diversos campos de 

atuação estatal, a saber: (i) na prestação de serviços e utilidades públicos (contratos de 

concessão; Parcerias Público-Privadas; contratos de gestão com Organizações Sociais; outras 

modalidades de delegação); (ii) na cooperação federativa; (iii) na desburocratização e na busca 
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pela eficiência administrativa; (iv) na função de fomento (convênios administrativos; Termos 

de Parceria com OSCIPS; outras modalidades contratuais de fomento); (v) na exploração de 

atividade econômica pelo Estado (consórcios empresariais e Joint Ventures; o poder público 

como sócio minoritário); (vi) na execução indireta de obras e serviços de engenharia; (vii) em 

funções de típica autoridade estatal (o contrato como alternativa ao ato administrativo 

unilateral); e (viii) na resolução de litígios.  

Obviamente que não se deve esperar um tratamento exaustivo de todas as formas de 

manifestação da contratualidade administrativa no Direito positivo brasileiro – o que seria 

praticamente impossível ante a dinâmica do fenômeno contratual –, senão apenas a descrição 

abrangente de alguns exemplos mais evidentes do sentido de contratualidade que buscaremos 

aqui imprimir, nos diversos campos da atividade estatal, com o fim de retratar a complexidade 

que o tema dos contratos adquire na atualidade e os desafios que certamente devem ser 

enfrentados por uma análise teórica que procure identificar os aspectos comuns a todas as 

manifestações contratualizadas da ação estatal.  

De posse de todo o panorama da contratualidade no Direito positivo brasileiro, será 

possível retomar as bases da teoria do contrato administrativo para empreender uma análise dos 

impactos que a forma consensual e contratualizada de ação administrativa, resultado da 

mudança de paradigma do próprio Direito Administrativo, provoca no modo de compreender e 

delimitar a figura dos contratos administrativos e de seu regime jurídico. O curioso a notar, 

neste aspecto, será como o aumento da complexidade do fenômeno contratual da 

Administração, ante a multiplicidade de tipos e arranjos contratuais inovadores – inclusive em 

campos de típica manifestação de autoridade estatal –, levam à constatação de uma 

insuficiência ou inadequação do regime estatutário próprio da teoria clássica, bem como à 

tendência – já verificada em inúmeras leis – de afastamento ou relativização da exorbitância 

própria desse regime, capazes de reclamar a reformulação da teoria geral dos contratos 

administrativos para melhor amoldá-la aos postulados do Estado contemporâneo.  

O consenso, a participação, a cooperação no desempenho de tarefas públicas, farão 

perceber a prescindibilidade do regime de exorbitância em muitas dessas espécies de contratos, 

mormente quando a contraparte dispõe-se a auxiliar o Poder Público no desempenho mais 

eficiente de suas funções. Tudo isso nos levará, no mínimo, se não a uma superação da teoria 
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tradicional do contrato administrativo – e da própria noção de contrato administrativo –, à 

necessidade de uma profunda revisão das suas bases teóricas em vista das finalidades de 

interesse público próprias de cada espécie contratual.  

De pouca utilidade seria anunciar a crise da teoria do contrato administrativo sem 

procurar sistematizar ou ao menos indicar uma direção para o início de sua reconstrução. A 

parte final da Dissertação (Capítulo V) será concentrada, portanto, na tentativa de delineamento 

de uma nova teoria geral dos contratos administrativos no panorama da Administração-

consensual, a partir da constatação de mudanças de orientações teóricas que, longe de 

pretenderem-se inovadoras, já se fazem sentir tanto no Direito positivo quanto em orientações 

doutrinárias mais recentes que não olvidam os reflexos da consensualidade sobre os institutos 

do Direito Administrativo (entre eles o contrato).  

A amplitude da capacidade contratual da Administração nos tempos recentes; a 

necessidade de modulação do regime de prerrogativas da Administração em função do objeto e 

dos fins visados com o contrato; a margem de autonomia pública na formatação e na condução 

dos contratos administrativos em vista dos resultados esperados; e o reconhecimento de que 

todo e qualquer contrato da Administração deve respeitar um mesmo núcleo comum de 

vinculações com o Direito público; são apenas algumas diretrizes que já se fazem presentes na 

matéria dos contratos da Administração, ainda que a teoria clássica do contrato administrativo –

positivada em nosso ordenamento e ainda vigente – passe ao largo destas novas orientações 

para firmar a uniformidade de regime jurídico, rígido, estatutário e predicador de prerrogativas 

públicas capazes de preservar, em qualquer caso, a posição de supremacia da Administração na 

relação contratual.  

Os novos contornos da teoria dos contratos administrativos levarão em conta, desse 

modo, os efeitos já constatados a partir da elevação do elemento consensual como forma 

privilegiada de ação administrativa no Estado contemporâneo, e terá menos o objetivo de 

questionar a existência de uma certa categoria de contratos da Administração diferente dos 

contratos celebrados entre os sujeitos privados, e mais evidenciar uma aproximação entre todas 

as espécies de contratos da Administração, a reclamar um tratamento abrangente e 

sistematizado em termos de teoria geral, cujas preocupações e desafios se mostram agora 
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bastante diferentes – muito mais complexos, aliás – do que aqueles enfrentados pela teoria 

clássica há mais de um século.  

 Não se duvide que o caminho para esta reconstrução é longo e cheio de obstáculos. 

Inúmeros outros desafios se põem como decorrência dos primeiros. Embora no Brasil a 

doutrina do direito administrativo quase sempre tenha caminhado à frente da jurisprudência e 

das Leis – assim sucedeu em matéria de princípios, de ato administrativo, de bens públicos, de 

servidores públicos, e mesmo de contratos administrativos – as novas configurações do 

fenômeno contratual da Administração Pública tem trilhado uma trajetória inversa, pois 

inúmeras leis já foram editadas sem que as concepções teóricas tenham restado consolidadas. 

Assistimos a imprescindibilidade de uma reconfiguração bastante significativa do Direito 

administrativo e de seus postulados em alguns de seus aspectos mais fundamentais, a começar 

pela aceitação de uma realidade marcada pela pulverização e multiplicação de interesses 

públicos e pela consequente superação da noção de supremacia e de monopólio do Estado na 

proteção e efetivação desses interesses. É o que ocorre com a teoria do contrato administrativo 

frente aos novos modos contratuais que se propagam não só na prática administrativa como 

também nas inúmeras e recentes legislações a respeito. Por essa razão, se não é possível 

reverter uma realidade que se impõe, cabe à pesquisa contribuir para melhor compreender esses 

fenômenos e procurar respostas convincentes e úteis frente aos desafios que a cada dia se 

apresentam mais complexos e dinâmicos. 

Uma advertência inicial se faz necessária: esta Dissertação não tem a pretensão de 

esgotar o estudo de todas as controvérsias envolvendo os contratos da Administração, 

tampouco de oferecer uma completa e abrangente nova teoria dos contratos administrativos no 

Direito brasileiro. O esforço será limitado à tentativa de demonstração de uma transição entre o 

modo “clássico” ou “tradicional” de conceber o instituto do contrato no domínio da 

Administração e o modo que reputamos mais atual e adequado às mudanças sofridas pelo 

Estado de Direito nos tempos recentes, fruto da inserção de mecanismos e soluções consensuais 

mesmo em áreas de atividade tipicamente autoritária do Estado. O objetivo será tido como 

cumprido se lograrmos demonstrar os principais impactos gerados pela inserção da 

consensualidade na teoria dos contratos administrativos, oferecendo, a partir daí, alguns 

delineamentos dos traços constitutivos de uma nova teoria geral em formação, aplicável à 
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generalidade das manifestações contratualizadas do agir administrativo no panorama da 

Administração-consensual. Afinal, o Direito Administrativo como um todo, e a teoria do 

contrato administrativo em particular, atravessam atualmente um momento de transição, no 

qual o esforço pelo reconhecimento das transformações e de seus respectivos desafios mostra-

se tão mais importante quanto a busca por respostas incisivas sobre cada aspecto da mudança 

que se assiste.  



347 

 

SÍNTESE CONCLUSIVA  

Ao longo da presente Dissertação, pudemos constatar que a figura do contrato, 

inicialmente concebido como instituto próprio do Direito privado – e representante máximo dos 

pressupostos liberais da igualdade, da autonomia e da força obrigatória das convenções –, foi 

introduzido no domínio da Administração Pública por obra da jurisprudência do Conselho de 

Estado francês – e posteriormente pela doutrina desse mesmo país –, que não poupou esforços 

para reconhecer e afirmar a sua substancial especialidade em relação aos contratos civis. Os 

ajustes firmados entre o Poder Público e os particulares não poderiam ser reguladas do mesmo 

modo e sob os mesmos princípios informadores de qualquer contrato firmado entre sujeitos 

privados, devido à relevância pública das funções estatais. Foi preciso criar um instrumento 

regulado por um regime especial, capaz de garantir o cumprimento de seu objeto em condições 

satisfatórias para a coletividade.   

Enquanto meio de afirmação da especialidade do próprio Direito Administrativo – 

erigido sobre as bases da imperatividade e da supremacia do interesse público –, foi preciso 

distinguir os contratos considerados “administrativos”, de um lado, sujeitos a regras especiais 

de Direito Administrativo e submetidos aos Tribunais Administrativos, e os contratos civis, de 

outro, sujeitos ao regime do Direito privado e à competência dos Tribunais comuns. Fez-se 

necessário estabelecer critérios seguros para diferenciar os contratos administrativos, a fim de 

destacar-lhes as especificidades e reconhecer-lhes particularidades não identificáveis em outras 

espécies de ajustes. Os mais importantes critérios utilizados pela jurisprudência e pela doutrina 

francesas para apartar os contratos considerados “administrativos” e os contratos que, a 

despeito de serem também celebrados pela Administração, continuariam regidos pelo Direito 

Privado, foram os critérios das cláusulas exorbitantes e do serviço público. A presença de 

apenas um desses critérios foi capaz de dotar o contrato de um regime jurídico peculiar, 

especialmente voltado à proteção do interesse público consubstanciado no objeto do ajuste 

firmado pela Administração: o chamado regime jurídico dos contratos administrativos, cujo 

caráter especial decorria diretamente da necessária posição de supremacia ocupada pela 

Administração quando contrata com particulares.  
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O regime jurídico do contrato administrativo foi marcado pela presença de cláusulas 

exorbitantes, consideradas com o sentido próprio de normas jurídico-públicas incidentes sobre 

qualquer contrato que seja considerado “administrativo”. As cláusulas exorbitantes foram 

capazes de legitimar o desequilíbrio da relação contratual em favor da Administração, 

outorgando-lhe poderes implícitos de agir unilateralmente sobre as condições contratuais para 

alterar, rescindir, intervir, fiscalizar e punir o particular. As cláusulas exorbitantes 

representaram, assim, o afastamento dos princípios contratuais da igualdade, da autonomia da 

vontade, da força obrigatória das convenções e do princípio da relatividade das convenções, 

pois no contrato administrativo tudo isso perde razão diante da força imperativa das 

prerrogativas públicas, em vista da necessidade de garantir a satisfação do interesse público 

consubstanciado no contrato.  

A teoria do contrato administrativo de matriz francesa foi amplamente aceita no 

Brasil. A prevalência da teoria do contrato administrativo foi acompanhada do reconhecimento 

do regime jurídico exorbitante, dotado de prerrogativas de ação unilateral e autoexecutória para 

tutela do interesse público pela Administração. A doutrina, a jurisprudência e posteriormente as 

Leis brasileiras aceitaram amplamente a existência dos chamados contratos administrativos e a 

presença de prerrogativas de ação unilateral da Administração nessas espécies de ajustes, 

reconhecendo os principais elementos característicos provenientes da construção teórica dos 

contratos administrativos: o jus variandi, a possibilidade de rescisão unilateral por motivo de 

interesse público; os poderes de fiscalização, direção e sanção do contrato; e a intangibilidade 

da equação econômico-financeira. O regime legal vigente foi ainda mais abrangente do que a 

própria teoria e praticamente universalizou a aplicação do regime jurídico do contrato 

administrativo a todos os contratos de que a Administração participa (inclusive os de natureza 

privada), tornando esse regime um verdadeiro estatuto das contratações públicas no Brasil, 

aplicável pela mera presença da Administração como parte no contrato.   

A rigidez do regime estatutário provocou como resultado uma considerável redução do 

princípio contratual do consenso (acordo de vontades) na teoria do contrato administrativo, 

principalmente pela presença de prerrogativas de ação unilateral implícitas em favor da 

Administração, que outorgaram à Administração a possibilidade de afastamento do conteúdo 

pactuado e a instabilização do vínculo por decisão unilateral, a depender das razões de 
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“interesse público” abstratamente externadas por ela. O consenso nos contratos administrativos 

ficou restrito, na maioria das vezes, ao momento da aceitação das cláusulas do contrato 

unilateralmente estabelecidas pela Administração, inexistindo verdadeiro acordo de vontades 

na formatação das condições do contrato ou na sua execução. A noção de prerrogativas 

implícitas foi capaz de traduzir o poder extroverso da Administração no campo dos contratos, a 

partir da premissa de que a Administração – e somente ela – tem o dever de tutelar o interesse 

público através do manejo da autoridade estatal.  

Em que pese tal realidade, as transformações do Estado de Direito e da própria relação 

entre Estado e sociedade verificadas a partir da segunda metade do século XX colocaram à 

prova os dois pilares sobre os quais se assentaram o Direito Administrativo e a teoria clássica 

do contrato administrativo. Os pressupostos da Lei representativa da vontade geral e do 

interesse público único e exclusivo passaram a ser desafiados principalmente diante do 

alargamento do princípio da legalidade, que se afastou da noção de estrita legalidade para 

abranger um sentido de vinculação ao Direito, e pelo reconhecimento da multiplicidade de 

interesses públicos coexistentes no globalizado e complexo mundo contemporâneo. 

Na visão pós-moderna do Direito Administrativo que se procurou demonstrar, a 

Administração Pública trouxe consigo uma substancial modificação na forma de definir o 

interesse público diante das situações concretas, na medida em que o Estado viu-se incapaz de 

tutelar sozinho os múltiplos interesses agora coexistentes na esfera pública. Revelou-se 

necessário, portanto, desprender-se das formas autoritárias de afirmação e proteção do interesse 

público para privilegiar a ponderação e a colaboração. O Direito Administrativo, inicialmente 

caracterizado pela nota autoritária, e orientado pelas ideias de legalidade estrita e unicidade do 

interesse público, aproximou-se dos cidadãos para reconhecer a importância da colaboração 

entre a Administração e os particulares na busca pela tutela do interesse público prevalecente 

em cada situação. Houve, com isso, uma democratização da Administração Pública, com a 

transição de um modo de atuação unilateral do Estado, que dispensava a participação direta dos 

cidadãos, para uma forma de atuação mais inclusiva, participativa e igualitária, baseada na 

concepção contemporânea de "democracia participativa”, que pressupõe o diálogo e a obtenção 

do consenso como formas eficientes de desenvolvimento das instituições e da própria 

sociedade.  
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A partir destas transformações, verificou-se uma profunda reconfiguração do modo de 

agir do Estado, baseada muito mais no diálogo, na negociação, no acordo, na cooperação e na 

colaboração, com a substituição do modo unilateral e imperativo por um modelo de atuação 

administrativa baseada no consenso e na flexibilidade. Trata-se da emergência da 

Administração-consensual, que marcou a evolução de um modelo centrado no ato 

administrativo unilateral para um modelo em que a atividade administrativa é movida e 

orientada pela noção ampla de “contrato”. A atuação administrativa consensual encerra tanto a 

maior participação cidadã no processo de decisão administrativa e de motivação dos atos 

administrativos, quanto a ampliação dos acordos de vontades envolvendo matérias tipicamente 

administrativas: a chamada contratualização do exercício da atividade administrativa, 

percebida no aumento do uso de instrumentos contratuais pela Administração e no privilégio do 

contrato em detrimento do ato administrativo unilateral.  

A obtenção do consenso passou a ser vista, assim, como forma mais eficiente e mais 

democrática de alcance dos objetivos públicos, já que a adoção de uma medida por consenso, 

ao contrário de uma decisão unilateral e coercitivamente imposta aos destinatários, tem maiores 

chances de ser cumprida na prática. O novo modelo de Estado baseado na ideia de cooperação, 

de colaboração e de consenso foi capaz de elevar o particular de objeto da ação unilateral para 

parceiro da atividade administrativa. A partir destas constatações, foi possível extrair o sentido 

mais puro de consensualidade administrativa, revelado na ampliação da negociação entre Poder 

Público e os particulares, e cujo resultado foi o progressivo afastamento da imperatividade e da 

imposição unilateral e autoritária da vontade administrativa por uma valorização da 

participação dos administrados na formação da ação administrativa, pela via do contrato.  

Tal noção de contrato foi baseada na ideia ampla de acordo, pacto, ajuste, capaz de 

vincular as partes – das quais uma é a Administração Pública –, que tem por objeto direto ou 

indireto o atendimento de uma função administrativa, e que se perfaz por uma adesão 

voluntária e consensual. A contratualização representou, assim, o modo preferencial de atingir 

os fins públicos no âmbito do chamado Estado-contratual, em detrimento das antigas práticas 

que privilegiavam a noção de autoridade e a imposição unilateral das decisões pelo Estado. O 

sentido da expressão sinalizou, portanto, um novo caminho, no qual a Administração pública 



351 

 

passou a privilegiar o acordo de vontades ao tradicional uso da prerrogativa de decidir 

unilateralmente.  

No Brasil, a contratualização refletiu-se, basicamente: (i) na edição de leis que criaram 

novas figuras contratuais para o exercício das funções públicas; (ii) no maior recurso às 

técnicas contratuais baseadas na negociação em detrimento da atuação administrativa 

impositiva e unilateral; e (iii) na atenuação do regime de prerrogativas de ação unilateral 

próprio dos contratos administrativos clássicos. As manifestações da contratualidade 

administrativa foram evidenciadas a partir da análise abrangente do Direito positivo nacional, 

em diversos campos da atuação estatal, notadamente: (i) na prestação de serviços e utilidades 

públicos; (ii) na cooperação federativa; (iii) na desburocratização e na busca pela eficiência 

administrativa; (iv) na função de fomento; (v) na exploração de atividade econômica pelo 

Estado; (vi) na execução indireta de obras e serviços de engenharia; (vii) em funções de típica 

autoridade estatal; e ainda (viii) na resolução de litígios. A utilização dos contratos deixou, 

portanto, de se fazer presente apenas nas áreas em que a Administração se via na contingência 

de recorrer aos particulares para que estes lhe fornecessem bens e serviços, avançando em 

direção de áreas tradicionalmente subtraídas à via contratual, como no exercício do próprio 

poder administrativo. Embora a Administração continue, nesses casos, detentora do poder de 

decidir unilateralmente e de impor à outra parte a sua determinação, há uma preferência pela 

substituição do exercício dessa prerrogativa pelo consenso, como maneira mais eficiente de 

alcançar o interesse público. 

Em todas estas dimensões, notou-se o substancial aumento da importância atribuída ao 

consenso no desempenho da atividade administrativa, se comparado ao papel ocupado pelo 

elemento consensual na teoria clássica do contrato administrativo, com significativa redução da 

imperatividade e da unilateralidade típicas dos contratos administrativos clássicos e maior 

transferência da produção normativa da lei para o acordo de vontades. Muitas vezes, a própria 

lei deu preferência a um regime mais flexível, que comporta variações e adaptações a serem 

elaboradas nos contratos a partir das peculiaridades do caso concreto. Foi precisamente nesta 

medida – de substituição da atuação unilateral pelo contrato – que se evidenciou a 

contratualização administrativa no Brasil, caracterizada pelo privilégio do consenso em 

detrimento da unilateralidade e da imposição. 
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A ampliação do recurso aos contratos revelou, por outro lado, o expressivo aumento 

da complexidade da matéria contratual ante a proliferação de instrumentos na prática 

administrativa. O reconhecimento da natureza contratual desses múltiplos ajustes agregou 

inegável complexidade ao fenômeno contratual da Administração na atualidade, mormente em 

razão da dúvida em torno do regime jurídico aplicável diante da diversidade de instrumentos e 

soluções possíveis. Fica cada vez mais difícil equiparar, em termos de regime jurídico, todas 

essas espécies de contratos para submetê-las ao mesmo regramento, às mesmas imposições, às 

mesmas prerrogativas de ação unilateral próprias do regime estatutário inerente à teoria clássica 

dos contratos administrativos.  

Em que pese o apego de nossa doutrina, jurisprudência e direito positivo ao regime 

estatutário e inflexível do Estatuto Geral das Contratações Públicas vigente entre nós (Lei nº 

8.666/93), que confere à Administração poderes de ação unilateral em praticamente todas as 

manifestações contratuais da Administração, a gritante diferença de propósitos e modalidades 

de ajustes fez evidenciar a insuficiência do regime estatutário para o plexo de instrumentos 

atuais. O tema dos contratos administrativos ganhou, nesse contexto, novos contornos diante da 

constatação de que o regime estatutário tornou-se insuficiente para disciplinar todas as variadas 

espécies de contratos dos quais a Administração participa. Houve, portanto, o reconhecimento 

da insuficiência da teoria clássica do contrato administrativo, considerada incapaz de explicar o 

fenômeno contratual da Administração contemporânea.  

A passagem da Administração-autoridade para a Administração-consenso revelou, 

ainda, uma tendência à relativização do regime de exorbitância aplicável aos contratos, 

traduzida no abrandamento da utilização de atos unilaterais internos aos contratos 

administrativos. As prerrogativas de ação unilateral conferidas à Administração-contratante 

passaram a ser questionadas diante dos prejuízos que acarretam para a própria contratação e 

para o melhor atingimento do interesse público subjacente à contratação, e deixaram de ser 

vistas como um dogma imutável e inflexível, a ser aplicado a todo e qualquer contrato da 

Administração, independentemente do objeto; dos fins visados pela Administração com aquele 

contrato; ou da previsão expressa das cláusulas exorbitantes no corpo do contrato.  
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Nessa medida, a contratualização administrativa, com seus módulos contratuais mais 

equilibrados e horizontalizados em relação à posição assumida pelas partes e ao regime de 

prerrogativas, reposicionou o Poder Público em uma condição mais próxima do regime 

contratual de Direito privado, ou seja, de um regime que pressupõe a igualdade ao invés da 

supremacia. O reconhecimento da relativização da exorbitância resultou na “perda de 

identidade” da própria figura do contrato administrativo enquanto instrumento regido por 

cláusulas consideradas “exorbitantes” do Direito comum, aproximando-o, em termos de regime 

jurídico aplicável, dos chamados contratos privados da Administração, do que resultou 

constatação da aproximação, em termos de teoria que se pretenda aplicar, de todas as 

manifestações contratualizadas do agir administrativo.     

A principal consequência da nova configuração da Administração contratual foi, 

portanto, a constatação da necessidade de uma reformulação abrangente da teoria geral do 

contrato administrativo no Direito Administrativo brasileiro. Diante da atenuação do caráter 

unilateral e impositivo do agir administrativo, que progressivamente se afastou da ação 

unilateral para utilizar o contrato como meio juridicamente mais eficaz e democrático de 

criação de situações jurídicas, o contrato administrativo contemporâneo mostrou-se agora 

bastante distinto de sua configuração original, especialmente em termos de regime jurídico. 

Ficou claro que a compreensão e finalidades desta diversificada gama de relações contratuais 

não podem mais ser apreendidas a partir das tradicionais concepções de contratos 

administrativos, especialmente diante da nova forma de administrar moldada a partir das 

exigências da Administração-consensual.  

No caminho para esta reconstrução teórica, buscou-se sistematizar as linhas-mestras 

de uma renovada teoria que leve em consideração as transformações do Estado de Direito e do 

Direito Administrativo a partir da inclusão da consensualidade como princípio-vetor da 

atividade administrativa. A partir das premissas de transformação do Direito Administrativo, 

buscou-se oferecer – ainda que em caráter exclusivamente teórico e propositivo – alguns 

delineamentos de uma nova teoria geral que pretenda explicar o fenômeno contratual da 

Administração no contexto da Administração-consensual.  

Em primeiro lugar, a emergência da consensualidade e o amplo reconhecimento do 

Estado brasileiro como Estado-consensual, somados ao alargamento do princípio da legalidade, 
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ofereceram fundamentos suficientes para considerar a conduta contratual como forma desejável 

e recomendada de agir para a Administração pública brasileira, do que decorreu o 

reconhecimento da ampla capacidade contratual da Administração para celebrar contratos 

atípicos e para substituir a emissão de atos unilaterais pela figura do contrato, 

independentemente de qualquer permissivo legal prévio. Inexistindo lei que proíba e atendida a 

finalidade pretendida pelo ordenamento, a Administração Pública brasileira goza, a priori, de 

ampla capacidade para atuar pela via contratual em qualquer campo da atividade estatal, 

independentemente de prévia conformação legislativa. Nesta medida, diante da eficiência 

administrativa e da redução da litigiosidade que a atuação pela via contratual pode trazer, falou-

se em preferência do instrumento contratual em relação ao ato unilateral. 

O segundo vetor da reformulação teórica consistiu na proposta de nova conformação 

jurídica da teoria geral da exorbitância aplicável aos contratos administrativos. Tida como a 

principal diretriz de uma nova teoria geral que se pretenda aplicar aos contratos da 

Administração, a flexibilidade do regime de prerrogativas exorbitantes da Administração 

afastou-se das concepções generalizantes dos poderes estatais para afirmar, em matéria de 

prerrogativas de ação unilateral nos contratos, que: (i) somente a lei ou a vontade das partes são 

capazes de dispor sobre as prerrogativas públicas, afastando a concepção de prerrogativas 

implícitas pela natureza do contrato ou por imperativo da supremacia do interesse público; e (ii) 

a lei deve conformar-se com a nova orientação teórica para, preferencialmente e nesta ordem: 

(a) conferir maior margem de liberdade às partes para decidir pela inclusão ou não das 

prerrogativas no contrato, mediante procedimento de obtenção do consenso, o que deverá ser 

feito sempre motivadamente por parte da Administração; (b) excepcionalmente, disciplinar as 

prerrogativas públicas incidentes sobre determinada espécie de contrato em função do seu 

objeto e finalidades, e não pela mera presença da Administração (o que será sempre 

problemático diante da dificuldade em normatizar sobre o interesse público a ser tutelado no 

caso concreto); e (c) garantir que, no silêncio da lei, presumam-se inexistentes as prerrogativas 

de ação unilateral em favor da Administração Pública, o que não impedirá que as partes 

estabeleçam os contornos de um regime exorbitante mediante a manifestação do livre 

consentimento. Tudo isso para permitir que alguns módulos contratuais sofram maior ou menor 

incidência do regime de prerrogativas, sempre na medida necessária para melhor resguardar e 

satisfazer o interesse público a ser prestigiado em cada situação concreta. 
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Com relação ao momento de aplicação, na prática, de uma prerrogativa autorizada pela 

lei e prevista no contrato, a reformulação teórica levou em consideração, também nesta etapa, a 

necessidade de introdução, em alguma medida, de técnicas consensuais na decisão a ser tomada 

pela Administração, seja garantindo a participação do contratado no momento do exercício da 

prerrogativa, seja mesmo procurando meios mais eficientes de ação administrativa através da 

alteração consensual do contrato (e não mediante simples imposição da decisão julgada pela 

Administração como a mais adequada), uma vez que a consensualidade demanda a necessidade 

de inclusão dos interessados no processo de formação da vontade estatal, valendo-se de seu 

parceiro para melhor consagrar o interesse público. No panorama da Administração-

consensual, também neste momento de aplicação em concreto da cláusula exorbitante 

autorizada pela lei e prevista no contrato há que se preferir a adoção de soluções consensuais à 

imposição unilateral da vontade pela Administração, o que não significa suprimir a prerrogativa 

de agir unilateralmente em caso de não obtenção de consenso ou caso o resultado do consenso 

seja contrário à eficiência no melhor atendimento ao interesse público prevalecente em dada 

situação, mediante exaustiva motivação.  

Ainda, a proposta de nova teoria não descurou de reconhecer a incapacidade da 

fórmula da discricionariedade administrativa de disciplinar e limitar a atividade contratual da 

Administração. Os impactos trazidos com a Administração-consensual para a teoria dos 

contratos administrativos desaconselharam o emprego da discricionariedade administrativa para 

limitar a margem de liberdade ou de disposição sobre a forma de melhor satisfação do interesse 

público pela via contratual. Diferentemente do ato unilateral, que por prescindir da participação 

do destinatário pode ser melhor conformado pela lei através da vinculação ou da 

discricionariedade, a utilização do contrato pressupõe o acordo de vontades e, portanto, maior 

margem de permeabilidade ao consenso, o que corresponde a algo além da mera 

discricionariedade do administrador. Por isso fazer mais sentido, no contexto da proposta de 

uma nova teoria geral que pretenda melhor explicar o fenômeno contratual da Administração 

sob o ponto de vista da formação da vontade administrativa, falar-se em “autonomia pública 

contratual”, associada a um campo da atividade administrativa em que há uma margem de 

liberdade menos conformada pelas normas legais (heteronomia) e mais direcionada pelas 

normas convencionais (autonomia).  
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No contexto da reconfiguração teórica, porém, a autonomia pública contratual não 

afasta a necessidade de limitação da atividade contratual da Administração à finalidade da ação 

administrativa e dos princípios que regem e orientam a atuação administrativa. Nesse sentido, 

foram identificadas e agrupadas algumas vinculações ao Direito público que a Administração 

deve sempre respeitar quando contrata, em cinco vertentes principais (sem prejuízo de outras 

delas decorrentes): (i) vinculação da Administração à Lei e aos princípios que orientam a ação 

administrativa; (ii) vinculação à finalidade de interesse público prevalecente na situação 

concreta; (iii) vinculação com regras e formalidades de contratação; (iv) observância de 

procedimentos administrativos de negociação e contratação; e (v) necessidade de sujeição de 

todo e qualquer contrato ao controle pelos órgãos legitimados. 

A Administração, em qualquer caso, permanece vinculada à lei em sentido formal 

sempre que ela expressamente ditar o caminho, hipótese em que a sua capacidade e autonomia 

para contratar estarão, desde logo, conformadas pelo texto normativo. Até mesmo quando 

inexistente conformação legal do conteúdo ou do regime do contrato a ser firmado, a 

Administração deve sempre ficar vinculada ao bloco da legalidade em seu sentido amplo (de 

vinculação ao Direito), submetendo a sua atividade à plena observância dos princípios e ao fim 

de interesse público que encerra a própria finalidade da ação administrativa. Em que pese a 

dificuldade em se identificar o interesse público a ser prestigiado com o contrato administrativo 

ante a multiplicidade de demandas da Administração atual, bem como da crise da noção de 

supremacia do interesse público e de exclusividade do Estado na sua identificação diante do 

caso concreto, deve a Administração procurar delimitar o fim de interesse público a ser 

satisfeito pela via contratual – resultado da ponderação dos interesses públicos e privados – 

para, a partir daí, balizar a contratação e a negociação das condições contratuais.  

Outra vinculação da atividade contratual da Administração com o direito público 

consistiu no reconhecimento da necessidade de observância de regras e formalidades próprias 

do direito administrativo, aplicáveis à generalidade dos contratos de que a Administração 

Pública participa pelo mero fato de figurar como parte no contrato, especialmente relativos a: 

(i) competência do agente para celebrar o contrato; (ii) prévia licitação para escolha do 

contratado; (iii) obediência à forma prescrita em lei; e (iv) publicidade. Além disso, 

vislumbrou-se como necessário o estabelecimento de parâmetros e regras de atuação para evitar 
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a má utilização das vias consensuais, e ao mesmo tempo possibilitar a efetiva participação dos 

interessados na formação da vontade estatal de contratar e do conteúdo do contrato 

administrativo a ser celebrado, mediante a fixação de regras procedimentais claras e objetivas, 

tanto para garantir transparência à atuação da Administração pela via contratual, quanto para 

melhor motivar a escolha ponderada pela adoção da via contratual em detrimento do ato 

unilateral (quando a opção do ato está ao alcance da Administração), ou ainda para permitir o 

melhor atendimento do interesse público a partir do diálogo e da composição de interesses com 

a outra parte no momento de formação do vínculo contratual.  

O procedimento administrativo representou, nesse sentido, uma das garantias do 

princípio da legalidade, ao menos três etapas: (i) na fase “interna” de formação da vontade de 

contratar, que se inicia na tomada de decisão administrativa de contratar e se encerra na decisão 

sobre os requisitos formais necessários para a contratação e o conteúdo (cláusulas e condições) 

do contrato a ser firmado; (ii) no momento de formação do vínculo com a outra parte, que tem 

início no processo de escolha do co-contratante da Administração e finda-se com a 

formalização do instrumento contratual junto ao vencedor do certame; e (iii) no momento de 

execução do contrato administrativo celebrado, sempre quando houver necessidade de alteração 

das condições previamente definidas ou de terminação antecipada do vínculo convencional. Em 

todas estas etapas, foi possível notar a necessidade de previsão de regras procedimentais para 

subsidiar e fundamentar a atividade contratual da Administração.   

A derradeira vinculação com o Direito público também aplicável a toda manifestação 

de contratualidade administrativa consistiu na necessidade de submissão de todo e qualquer 

contrato da Administração ao controle dos órgãos legitimados, controle este a ser exercido 

agora em vista dos objetivos e metas da atividade administrativa, de modo a permitir um 

controle com foco na eficiência e, principalmente, no respeito ao princípio da segurança 

jurídica, com a valorização da negociação e do resultado obtido com o consenso na estipulação 

das cláusulas e condições contratuais.   

No contexto da nova teoria delineada, e diante de todas as transformações anunciadas 

no instituto do contrato administrativo no Brasil, questionou-se, por fim, o sentido de se manter 

a designação “contrato administrativo” para se referir a uma categoria de contratos distinta dos 

contratos privados. O reconhecimento da ampla capacidade contratual da Administração e da 
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autonomia pública contratual, somados à nova proposta de tratamento das prerrogativas de ação 

unilateral nos contratos, revelou a aproximação dos contratos da Administração com os 

contratos regidos pelo Direito comum, mormente em termos de maior flexibilidade na escolha 

pela via contratual e na fixação das condições e cláusulas contratuais, bem como no maior 

deslocamento da produção normativa da lei para a vontade manifestada consensualmente pelas 

partes.  

Contudo, a nova orientação teórica não implicou no afastamento ou na negação das 

sensíveis diferenças existentes entre os contratos celebrados entre particulares e os contratos em 

que pelo menos uma das partes é a Administração. Os principais traços da nova teoria deixaram 

claro que a atividade contratual da Administração difere-se da atividade contratual dos privados 

basicamente (i) pela presença de vínculos com o Direito público, que limitam a autonomia 

pública contratual para contratar; e (ii) pela possibilidade de incidência de um regime de 

prerrogativas de ação unilateral tendente à assegurar o interesse público subjacente à 

contratação, sempre que houver prévia e expressa previsão em lei ou no próprio contrato. Foi 

justamente nessa medida que, afastando-se do seu conceito “clássico” ou “tradicional” erigido 

com a teoria dos contratos administrativos, afirmou-se ainda fazer sentido se falar em 

“contratos administrativos” para se referir a todos os contratos celebrados pela Administração, 

que são, em termos de teoria geral – e não necessariamente de regime jurídico ou de Direito 

aplicável –, substancialmente diferentes dos contratos celebrados entre os sujeitos privados.  
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