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RESUMO 

 

MONTEIRO, Vítor. Limites constitucionais à autonomia dos entes federados em matéria 
de contratos administrativos. 2014. 169 p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

O trabalho explora os limites impostos pelo texto constitucional de 1988 à autonomia dos 
entes federados quanto à distribuição da competência legislativa em matéria de contratos 
administrativos. Para tanto, dividiu-se a pesquisa em seis partes. Destas, as duas primeiras 
servem para, em linhas gerais, assentar os aspectos introdutórios da pesquisa e delimitar as 
noções conceituais adotadas. Segue-se para o enfrentamento das três hipóteses de pesquisa, 
cada uma em capítulo próprio, vislumbradas a partir do texto constitucional como 
inicialmente aptas a ordenar a distribuição da competência legislativa entre os entes federados 
para a edição das normas de contratos administrativos. Na primeira, discute-se, com base no 
artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, se caberia à União Federal, autorizada pelo termo 
“contratação”, estabelecer normas gerais sobre contratos administrativos, competindo aos 
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, suplementarem aquelas, para atenderem às 
suas peculiaridades. Outra, constante do artigo 22, I, da Constituição de 1988, admitiria à 
União Federal legislar integralmente sobre a matéria, com fundamento na sua competência 
para estabelecer normas em matéria de Direito civil, ramo no qual a categoria jurídica dos 
contratos tem assento tradicional. A última hipótese, por sua vez, decorrente do artigo 18, 
caput, da Constituição de 1988, não atribuiria a nenhum ente federado a competência 
específica para legislar sobre o tema dos contratos administrativos, relacionando esta matéria 
ao campo próprio da autonomia dos entes federados. A despeito dessa liberdade para legislar, 
pondera-se, no exame desta hipótese e pela perspectiva da distribuição de competências entre 
os entes federados, quanto à existência de outros limites constitucionais, aptos a restringir a 
autonomia dos entes federados no uso dos contratos administrativos. Ao final, retomam-se, 
em sede de conclusão, as hipóteses formuladas e as considerações apontadas sobre cada uma 
delas ao longo do trabalho, apontando-se aquela que se entende mais adequada à estrutura 
federativa do Estado brasileiro. 

 

Palavra-chave: contratos administrativos – federalismo – autonomia – competência legislativa 
– limites 
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ABSTRACT 

 

MONTEIRO, Vítor. Constitutional limits to the autonomy of federated entities in matter 
of government contracts. 2014. 169 p. Dissertação (Mestrado em Direito) - Faculdade de 
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

This thesis probes on the limits that the Brazilian Constitution of 1988 sets to the autonomy of 
federated entities in regards to the distribution of the legislative competence in matter of 
government contracts. The research was divided in six parts. The first two have the purpose of 
laying out an introduction of the study as well as the concepts employed. Afterwards, the 
three hypotheses are confronted, each in a paragraph of their own, perceived as from the 
constitutional text as initially able to ordain the distribution of legislative competence between 
the federated entities to regulate government contracts. On the first, it is argued, based on the 
article 22, XXVII, of the Federal Constitution of 1988, if it would behoove the Federal Union, 
authorized by the term “contracting”, to establish general rules on government contracts, 
competing to the Member-States, Federal District and Municipalities to supplement those, in 
order to attend their peculiarities. Another understanding, found in the article 22, I, of the 
Federal Constitution of 1988, would allow the Federal Union to fully legislate on the matter, 
grounded on its competence to establish rules in Civil Law, branch in which the legal 
category of contracts have a traditional place. The last theory, on its turn, consequent to the 
article 18, caput, of the Federal Constitution of 1988, would not assign to any federated entity 
the specific competence to legislate on government contracts, relating this theme to the proper 
field of autonomy of federated entities. In spite of this freedom to legislate, it is considered, in 
the exam of this hypothesis and from the perspective of distribution of competence between 
federated entities, in regards of the existence of other constitutional limits, able to restrain the 
autonomy of federated entities in the use of government contracts. Finally, it is resumed, in 
terms of conclusion, the hypotheses formulated and the considerations that were put forth in 
each of them through the project, pointing out the one understood as the most adequate to the 
federative structure of the Brazilian State. 

 

Key words: government contracts – federalism – autonomy – legislative competence - limits 
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INTRODUÇÃO 

1. Objetivo da pesquisa 

O objetivo desta pesquisa é investigar a competência dos entes federados brasileiros 

para expedir normas de contratos administrativos, diante da organização político-

administrativa do Estado brasileiro, prevista na Constituição de 1988.  

A Constituição de 1988 consagrou, em seu artigo 1º, a índole descentralizada da forma 

federativa de organização do Estado, instituindo pelo seu artigo 18, entes “autônomos, nos 

termos desta Constituição”. Contudo, essa mesma Carta traz uma conformação que evidência 

o predomínio da União Federal no federalismo brasileiro.1 Nesta pesquisa, procura-se 

investigar, por meio do instituto dos contratos administrativos, os limites dessa 

preponderância, para não deturpar a forma de Estado prevista e dotar os entes federados 

periféricos do Estado brasileiro – Estados-membros, Distrito Federal e Municípios – do papel 

constitucionalmente admitido para o exercício autônomo de suas atividades.2 

Desse modo, far-se-á, ao longo deste trabalho, um exame das disposições 

constitucionais da Carta de 1988 relacionadas ao tema dos contratos administrativos para, a 

partir da perspectiva da distribuição das competências legislativas entre os entes federados 

ligadas a esta matéria, perquirir os limites e a abrangência destas restrições, com o objetivo de 

definir o campo de ação autônoma dos entes federados quanto a esta espécie de contratos. 

Com isso, o objeto desta pesquisa será testar a percuciência da tese lançada por 

Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2008a e 2012) para a leitura do artigo 22, XXVII, 

da Constituição de 1988, cuja redação prescreve competir à União Federal legislar 

privativamente sobre  

normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, 
XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos 
termos do art. 173, § 1°, III. 

Neste dispositivo, em que a doutrina majoritária vislumbra a competência legislativa 

da União Federal em matéria de contratos administrativos, inclusive as normas regedoras de 

                                                   
1 Para este diagnóstico, a partir do estudo da distribuição das competências legislativas entre os entes federados 
pela Constituição de 1988, corroborado em julgados do Supremo Tribunal Federal, cf. Denise Cristina 
VASQUES, 2007.  
2 Neste sentido, são as palavras de Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 75): “[d]e fato, realisticamente, 
a preponderância da União no federalismo contemporâneo é um dado com que se tem de aprender e conviver. O 
que é preciso impedir é uma hegemonia do poder federal que desnature o sistema”. 
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seu objeto, Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2008a, 200) faz “uma ressalva de 

índole substancial”, tendo em vista a “excepcionalidade em relação à competência para 

legislar sobre Direito administrativo” e o “contexto constitucional, de modo a assegurar, 

também neste capítulo do Direito administrativo, a máxima autonomia para os entes 

federativos”. Tal observação é assim enunciada pelo autor: 

sem pretender aqui prender-me a uma interpretação meramente literal do 
texto, mas contextualizando-a, sistematicamente, no regime federalista –, 
penso haver importante diferença decorrente do uso pela Constituição, do 
vocábulo “contratação”, em lugar de “contrato”. 
Contratação é a ação de contratar. Contrato é o objeto dessa ação. 
Sendo assim, estariam contidos na noção de contrato, mas não na de 
contratação, os aspectos estruturais dos contratos administrativos (ex.: tipos 
contratuais, cláusulas necessárias, regime jurídico próprio). Por outro lado, 
contratação diria respeito a normas de regência do ato de contratar (ex.: 
necessidade de previsão de recursos orçamentários, respeito ao resultado do 
procedimento licitatório, controles externos e internos pertinentes).3   

Assim, o objetivo desta pesquisa será tanto o exame da aderência dessa proposição ao 

contexto constitucional de 1988, quanto a análise dos demais caminhos que se abrem para a 

competência legislativa em matéria de contratos administrativos, ao se assumir o caminho 

interpretativo acima proposto, qual seja, de que artigo 22, XXVII, da Constituição Federal não 

outorga à União Federal competência legislativa em matéria de contratos administrativos. 

Diante da ideia de que a competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos não estaria contida no artigo 22, XXVII, o propósito do trabalho avança para 

explorar, a partir da prática legislativa nessa matéria, outras possíveis competências 

legislativas dos entes federados brasileiros para editar normas no tema. As duas possibilidades 

que serão exploradas são: (i) aquela relacionada à matéria de Direito civil, privativa da União 

Federal, prevista no artigo 22, I, da Constituição de 1988, e (ii) aquela fundada na autonomia 

do artigo 18 que observa a existência de limites ao seu exercício “nos termos” da Constituição 

de 1988.  

2. Motivos da pesquisa 

São razões para o desenvolvimento desta pesquisa as contribuições da forma 

federativa do Estado adotada pela Constituição Federal de 1988 e dos contratos 

administrativos para o aprimoramento da Administração Pública brasileira e do modelo de 

Estado Democrático de Direito.  

                                                   
3 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2008a, 200-201. 
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Sob o aspecto do aprimoramento da Administração Pública brasileira, esta pesquisa é 

motivada pela tentativa de aproximar o Direito administrativo da complexa estrutura que a 

Administração assume no Estado brasileiro, em face da organização político-administrativa 

federativa, partilhada em 5.5984 entes com administrações próprias.  

Com esta aproximação quer-se destacar a assimilação de instrumentos do Direito 

administrativo de modo particularizado e adaptado à realidade de cada unidade federada. 

Neste sentido, pela perspectiva exclusiva dos contratos administrativos, um dos diversos 

instrumentos de manifestação do agir da máquina estatal,5 investiga-se os limites para que 

cada ente federado adote fórmulas legislativas próprias para regular a matéria, de modo a 

melhor satisfazer as suas necessidades.  

Acredita-se que com o apontamento dos limites constitucionais à autonomia dos entes 

federados em matéria de normas de contratos administrativos deseja-se não só fazer com que 

este instituto do Direito administrativo reflita a organização da Administração Pública 

brasileira, como também permitir que as práticas administrativas melhor se adaptem à sua 

relação com os cidadãos6 ou em benefício da sua própria organização.7  

Ainda que este aspecto criativo do agir administrativo prescinda da forma federativa 

de Estado, acredita-se que o modelo federativo, ao dotar os seus entes das capacidades 

políticas, financeiras, organizativas e administrativas, decorrentes da autonomia, gera, em 

cada unidade federativa, um ambiente potencial de criação de novas técnicas de atuação da 

máquina estatal.8 Neste ponto, os contratos celebrados pelas Administrações Públicas 

colaboram, pelo seu aspecto negocial e seu caráter sensível às especificidades e 

particularizações, na formulação de novas respostas às necessidades sociais, como foram, 

                                                   
4 Para esta soma, considerou-se a União Federal, 26 Estados-membros, o Distrito Federal e 5.570 Municípios – 
sobre a quantidade de Municípios brasileiros. Cf. Site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 
Disponível em: <http://7a12.ibge.gov.br/voce-sabia/curiosidades/municipios-novos>. Acesso em: 30/10/2013. 
5 Em outra ocasião (MONTEIRO, 2012), teve-se, em pesquisa de curto fôlego, a possibilidade de investigar, sob 
o prisma do instituto do processo administrativo, essa relação entre Direito, Administração Pública e forma 
federativa do Estado, no arranjo da Constituição de 1988.     
6 São exemplos de práticas nesses sentidos a adoção, no Município de São Paulo, do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica com Cartão Inteligente, conhecido como BILHETE ÚNICO, regulamentado pelo Decreto do 
Município de São Paulo 46.893, de 06 de janeiro de 2006, e, no Estado de São Paulo, a criação das Centrais de 
Atendimento ao Cidadão, denominado POUPATEMPO, instituídas pela Lei Complementar do Estado de São 
Paulo 847, de 16 de Julho de 1998.  
7 Nesse sentido, pode-se citar o programa de bonificação por resultados para os servidores em exercício da 
Secretaria de Estado da Educação, para a melhora e aprimoramento da qualidade do ensino público, instituído 
pelo Estado de São Paulo, mediante a Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.078, de 17 de dezembro de 
2008.  
8 Nesse sentido, Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2008b, 233) manifesta-se: “[e]ssa grande 
preponderância jurídica e política da União ao mesmo tempo freia a possibilidade de desenvolvimento das 
unidades que reúnem reais condições de exercício da autonomia e perpetua a situação de dependência das 
demais”. 
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nesse sentido, as Parcerias Público-Privadas para a construção de hospitais9 e presídios10. 

Diante disso, parece ter pertinência investigar, ainda que restritamente ao âmbito dos 

contratos administrativos, os limites jurídicos para que a ação criativa dos entes federados dê-

se dentro dos parâmetros admitidos pelo ordenamento e se constituam de respostas abrangidas 

pelo Direito. 

Deste contexto de novas soluções, esta pesquisa acaba também por encontrar suas 

razões na temática da discricionariedade administrativa. Este assunto, seguindo o que se 

apontou para a defesa da autonomia das unidades federadas, também pode ser visto como um 

mecanismo propício ao desenvolvimento de alternativas de gestão da máquina pública, 

quando se considera não especificamente a figura do agente público executor do ato 

administrativo discricionário, mas a perspectiva da liberdade do ente federado.  

Com isso, procura-se inserir esta pesquisa nas discussões em favor de uma maior 

liberdade na celebração dos ajustes pactuados pela Administração Pública.11 Discutindo a 

matéria sobre a perspectiva da autonomia dos entes federados no Estado brasileiro na 

atividade legislativa regedora dos contratos administrativos, motiva esta pesquisa não só a 

contribuição ao âmbito de liberdade das Administrações Públicas de cada esfera federativa, 

para discricionariamente, exercerem sua autonomia, como também o foco deste estudo para 

circunscrever os limites desse campo de atuação, foco claro da doutrina jurídica de Direito 

administrativo, mesmo que de modo restrito aos contratos administrativos por elas 

celebrados.12 

                                                   
9 Ver, nesse sentido, Hospital do Subúrbio, realizado pelo Estado da Bahia, mediante contrato de parceria 
público-privada. Disponível em: 
<http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/Contrato_N30_2010_parte1.pdf> e 
<http://www.sefaz.ba.gov.br/administracao/ppp/Contrato_N30_2010_parte2.pdf>. Acesso em: 28/10/2013.  
10 Conferir a respeito o Complexo Penal de Ribeirão das Neves, realizado pelo Estado de Minas Gerais, mediante 
contrato de parceria público-privada. Disponível em: <http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-
celebrados/complexo%20penal/arquivos-para-download-1/Contrato%20PPP%20Complexo%20 
Penal%20330639.54.1338.09.pdf>. Acesso em 28/10/2013. 
11 Tratando de um tema relacionado a esta pesquisa, as licitações públicas, com o enfoque crítico em favor de 
uma maior discricionariedade do agente público, cf. André ROSILHO, 2013. Prefaciando esta obra, Carlos Ari 
SUNDFELD, assim se posiciona quanto à questão da discricionariedade: “[n]o mundo jurídico brasileiro é 
grande a convicção de que a discricionariedade administrativa seria a causa de todo o mal das contratações 
públicas. Daí o prestígio da maximalista Lei 8.666/1993, que buscou limitar fortemente a discricionariedade. Daí 
também a preferência dos órgãos de controle pelas interpretações que reduzam sempre mais os espaços de opção 
administrativa.” (ROSILHO, 2013, 08) 
12 Para ilustrar a temática da discricionariedade administrativa em matéria de contratos administrativos, cf. 
Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO (2009, 14) na defesa de cláusulas discricionárias para os contratos 
administrativos, em substituição às cláusulas exorbitantes, tocando num ponto central da teoria administrativa 
que caracteriza os contratos administrativos pela presença de cláusulas desta natureza, derrogatórias do direito 
comum: “[e]sta preferência pela escolha da técnica flexível da discricionariedade, em lugar da técnica rígida da 
vinculação, não encontra qualquer impedimento na legislação brasileira, pois essa imposição da generalização 
de cláusulas inafastáveis nos contratos administrativos não repousa sobre qualquer assento constitucional, senão 
que é de previsão meramente legal, nada impedindo, portanto, que o legislador ordinário delegue ao 
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Ainda no contexto de aprimoramento da Administração Pública e relacionado ao 

colocado acima, outro intuito desta pesquisa está no alerta daquilo que Floriano de Azevedo 

MARQUES NETO (2009a, 77-79) chama de “maldição do regime único”, caracterizada pela 

“aplicação irrefletida do regime jurídico administrativo”,13 de modo que se propõe, no âmbito 

dos contratos administrativos e tendo como pano de fundo a forma federativa do Estado 

brasileiro, um repensar desta prática de um único modelo de contrato administrativo aplicável 

a todos os entes federados. Ora, admitir um regime jurídico, sem uma criteriosa análise de sua 

compatibilidade às exigências constitucionais parece obstar, sem fundamento normativo, os 

vetores postos, em maior medida, pela estrutura federativa do Estado brasileiro, conquanto, 

como já se brevemente indicou, é próprio desta forma de Estado a autonomia de suas 

unidades federadas, e, em menor medida, da figura dos contratos, já que se trata de um 

instrumento apto para servir às especificações da vontade negocial.14 Desse modo, esta 

pesquisa também encontra fundamento na tentativa de apontar o conjunto dos limites postos à 

competência legislativa dos entes federados nas atividades criativas em matéria de contratos 

administrativos. 

Dito isso, segue-se para as motivações da pesquisa relacionadas ao aprimoramento do 

Estado Democrático de Direito brasileiro. Observa-se que pela miríade de abordagens que a 

noção comporta, limitar-se-á a apontar a alguns aspectos da contribuição ao tema15, ensejadas 

pelo federalismo e pelos contratos administrativos no aperfeiçoamento do aspecto 

democrático do Estado brasileiro, sob a noção de que, para a existência desta técnica de 

                                                                                                                        
administrador público esta oportunidade de avaliar a legitimidade do emprego de qualquer delas, depois de 
examinadas as hipóteses, caso a caso.” 
13 “Tal unicidade é a origem de várias mazelas. Impede a modulação de regime em virtude da finalidade da ação 
administrativa. Obsta a maior eficiência da máquina pública. Tende a tornar todas as relações de que participa o 
Estado relações de autoridade, marcadas pelo poder extroverso, em detrimento dos direitos dos administrados.” 
(MARQUES NETO, 2009a, 78) 
14 Quanto aos contratos administrativos, Floriano de Azevedo MARQUES NETO (2009a, 78) assim registra o 
desconforto: “[e]mbora possamos cogitar de uma enormidade de tipos distintos de contratos de que o poder 
público pode participar, nosso Direito Administrativo (aqui não só a doutrina, mas também a Lei) procura 
reduzir tudo a um único regime contratual. E, pior, inspirado num tipo de contrato: a empreitada para obras de 
engenharia, molde das disposições da Lei nº 8.666/1993. Ou seja, esteja a Administração a contratar um singelo 
fornecimento de água mineral, encomendar um projeto de arquitetura, comprar um sofisticado equipamento feito 
sob encomenda, contratar a construção de uma usina hidrelétrica ou delegar um serviço público ou a prestação 
de um serviço social, deveria ela se submeter a um único modelo de contrato, observar regras de um regime 
jurídico monolítico.” 
15 Ao se realizar a aproximação entre federalismo e contratos administrativos, notadamente sobre a perspectiva 
do Estado Democrático de Direito, não se perde de vista que os termos possuem cargas axiológicas muito 
distintas. Os debates sobre a federação no campo do Direito do Estado vão além e tem abrangência muito maior 
do que aqueles relacionados aos contratos administrativos que compõem um ponto de estudo no âmbito do 
Direito administrativo, já que este, por sua vez, é apenas um dos diversos subramos do Direito do Estado. 
Guardadas estas devidas distinções, quer-se vislumbrar, nesta aproximação, a contribuição dos temas – maior do 
federalismo e menor dos contratos administrativos – para o aprimoramento do Estado Democrático de Direito. 
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governar pressupõe-se um ambiente de Estado de Direito.16 Com isso, acredita-se que o 

desenvolvimento de estudos que avancem pela perspectiva descentralizada de organização do 

poder estatal, possibilitada pelo modelo federativo de Estado, adensa, mediante a promoção 

do controle pela partilha do poder entre as diversas unidades federadas, a construção dos 

meios institucionais de oposição e participação que, conforme aponta Robert A. DAHL 

(1997), constituem os elementos caracterizados de Estados mais democratizados.17  

Nesse sentido, acompanhando o binômio oposição-participação, formulado por 

Robert A. DAHL (1997), a organização federativa do Estado parece poder contribuir de modo 

favorável ao desenvolvimento de Estados democratizados, conquanto, pela perspectiva da 

oposição, separa o poder, mediante o recurso da limitação espacial para o seu exercício,18 e, 

consequentemente, cria um ambiente apto à contestação pública, em face da pluralidade de 

núcleos institucionais de exercício do poder político,19-20 e, pelo prisma da participação, 

permite a aproximação, pela estrutura federativa de Estado,21 do exercício do poder pela 

Administração Pública aos cidadãos, registrando-se que esta não é uma condição exclusiva 

deste modelo de organização do Estado. 
                                                   

16 Esta é a lição de Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2001). Segundo o autor, a democracia “não dispensa 
certas instituições jurídicas. Embora tais instituições não digam respeito diretamente à organização do Poder, são 
elas essenciais na disciplina de seu exercício. Pode-se dizer que são elas condições institucionais dos regimes” 
(FERREIRA FILHO, 2001, 37). Entre essas condições institucionais está o Estado de Direito, na medida em que 
a sua “ideia central [...] consiste em sujeitar o Poder, na sua origem, no seu procedimento, no seu alcance e 
orientação a regras fixas, imperativas, numa palavra, as regras de direito” (FERREIRA FILHO, 2001, 95). 
17 Como já se teve a oportunidade de apontar em trabalho específico (MONTEIRO, 2013a) sobre a 
compatibilidade do modelo da poliarquia, formulada por Robert A. DALH (1997), com a estrutura 
constitucional do Estado brasileiro, erigida pela Constituição de 1988, não haveria, acompanhando o referido 
autor, Estados plenamente democráticos, tendo em vista que o termo democracia recebe as mais variadas 
conceituações teóricas que não acompanhariam a estruturação dos Estados reais. Com isso, o referido autor 
formulou o conceito tipo da poliarquia, definindo que os Estados reais serão mais democratizados quanto maior 
for o nível de assimilação do seu regime de governo a um ambiente político de participação e oposição, 
vislumbrado sobre sete dimensões: sequências históricas; ordem socioeconômica; nível de desenvolvimento 
socioeconômico; igualdade e desigualdade; pluralismo subcultural; crenças de ativistas políticos; e dominação de 
um poder estrangeiro.  
18 “[A] divisão territorial do Poder, ínsita à descentralização própria do Estado Federal, constitui aporte típico 
deste modelo de Estado à contenção do arbítrio”. (ALMEIDA, 2011, 225) 
19 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2011a, 240-243. Note-se que o aventado pluralismo político 
também pode ser relacionado com o aspecto da participação do binômio participação-oposição. Contudo, 
preferiu-se acompanhar a abordagem de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2011a) que examina o 
pluralismo dos núcleos institucionais sob a perspectiva da organização territorial federativa do Estado e, 
portanto, como um elemento de controle do poder, ligado ao aspecto oposição do mencionado binômio. 
20 “[É] preciso sempre lembrar que os Estados constituem no Brasil um dos poucos corpos intermediários que 
aliviam dos indivíduos o peso opressivo do Poder central, um dos raros contrapesos ao Poder imperial da capital. 
Já pressentiram os pais de nossa Federação e isso continua plenamente verdadeiro. [§] Vale, assim, lutar pela 
preservação da Federação como garantia da liberdade política de todos os brasileiros.” (FERREIRA FILHO, 
2011, 187) 
21 “[L]ouve-se a descentralização federativa como meio de fortalecer o sistema democrático, pela aproximação 
entre governantes e governados na tomada, pelos primeiros, das decisões que afetam os segundos. De fato, se a 
um único centro de poder incumbe decidir, sem um contato mais direto com o ambiente e com os destinatários a 
que se devem aplicar as decisões, compromete-se a liberdade-participação tão cara à Democracia.” (ALMEIDA, 
2011, 225) 
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Todos estes aspectos podem ser vistos também, ainda que em modesta contribuição, 

pela ótica dos contratos administrativos. Como um dos diversos instrumentos de 

materialização do agir da Administração Pública, os contratos administrativos podem 

constituir-se como a manifestação dos aspectos da oposição e da participação dos entes 

federativos. Para tanto, basta considerar que, no aspecto oposição, é um instrumento que 

manifesta a ação espacialmente limitada e politicamente plural, pois relacionada ao agir 

administrativo de cada ente da federação, e, quanto ao ângulo da participação, é um meio de 

agir que decorre do consenso entre as partes, enquanto técnica de ação negociada, no qual a 

aproximação entre os seus sujeitos é um elemento essencial do instituto. 

Por fim, ainda quanto ao aspecto democrático do Estado brasileiro, resta explorar um 

último aspecto a dar razão para esta pesquisa, no qual a estrutura federativa de Estado e o 

instrumento dos contratos administrativos parecem poder contribuir: o desenvolvimento de 

uma igualdade material, na relação entre os entes federados, mediante um raciocínio em favor 

de um federalismo de índole assimétrica. Chama a atenção para este ponto Fernanda Dias 

Menezes de ALMIEDA (2011, 226-227) ao mencionar a conclusão de Rui BARBOSA22 de 

que “a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 

medida em que se desigualam” para, ao relacioná-la à típica característica do federalismo de 

permitir a “acomodação da diversidade na unidade”, afirmar que “a simetria nem sempre será 

a melhor receita para a organização federativa”. Com isso, a autora, asseverando as 

“vantagens de um federalismo assimétrico”, observa 

                                                   
22 Percorrendo a obra de Rui Barbosa (disponível em: 
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/rbonline/obrasCompletas.htm>, acesso em: 30/10/2013), encontrou-se a 
aventada lição da igualdade em parecer – Subvenções municipais a escola de corporações religiosas – 
interpretação do art. 72, §§ 6º e 7º, da Constituição (Rui BARBOSA, 1965, 153-197) – destinado a examinar a 
relação entre Estado e Igreja no contexto da Constituição de 1891, quanto às contribuições financeiras realizadas 
pela República brasileira às instituições religiosas católicas, como contrapartida ao ensino gratuito por elas 
oferecido, e a alegada desigualdade deste ato enquanto forma de tratamento privilegiado a esta entidade religiosa 
em detrimento de outras, numa clara promoção da desigualdade. Pugnando em favor da igualdade na 
questionada conduta estatal, são estas as palavras do autor: “[d]iriam que a escolha de um estabelecimento 
católico já é, de per si só, um ato de óbvia desigualdade em prejuízo das outras religiões. Mas, se à mercê do 
governo está não olhar, no estabelecimento que elege, à religião, em que ele se filia; se, do mesmo modo como 
elegeu o católico, lhe era lícito eleger o protestante, e se, na eleição pela qual se decide, não considera a religião 
do estabelecimento, mas o seu mérito profissional, a sua valia como organização docente, a sua eficácia como 
instituição educativa, – que desigualmente aí vai senão a desigualdade essencial a toda a justiça, a desigualdade 
comum a todas as leis da natureza, a desigualdade inseparável da igualdade perante a lei, a desigualdade 
consistente em tratar desigualmente as coisas desiguais, a desigualdade cujo critério se exerce, graduando as 
preferências consoante a superioridade verificável dos preferidos aos preteridos? [§] Não haveria aí 
desigualdade, senão no mesmo sentido em que é desigual toda a igualdade jurídica; visto como toda ela consiste 
em acolher o direito, e rejeitar a usurpação, em absorver a inocência, e condenar o crime, em premiar o 
merecimento, e desclassificar a incompetência, em distribuir a estima, a honra, a confiança aos mais capazes e 
aos mais úteis.” (BARBOSA, 1965, 182)         
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[i]sso posto, é de todo aconselhável que a Constituição Federal, ao 
estabelecer os fundamentos que embasarão a prática federativa, municie 
desde logo os entes periféricos com instrumental capaz de potencializar sua 
autonomia, [...] tendo em vista as circunstâncias peculiares de cada um. 
De fato, ainda que se pudesse argumentar que deve haver uma coerência no 
modelo federal de Estado, no que respeita ao feitio e ao funcionamento das 
instituições públicas em todos os planos da Federação, o certo é que, no mais 
das vezes, a importação obrigatória do figurino federal pelos Estados, nas 
esferas acima assinaladas, se determinada sem maior plausividade, equivale 
a uma desfiguração de sua autonomia e a um falseamento do verdadeiro 
sentido da igualdade.23 

Nesse sentido, fundamentado nos alertas de Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO 

(1972)24, Dircêo Torrecillas RAMOS (1998)25 e Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA 

(2011a)26, em favor da promoção de um pensamento que vislumbre o federalismo assimétrico, 

motiva esta pesquisa questionar em que medida o arranjo da Constituição de 1988 permite 

que os contratos administrativos sirvam, como instrumento potencializador da autonomia dos 

entes federados, à promoção dessa técnica de igualdade material enquanto concretização do 

federalismo assimétrico.  

Em suma, elencadas as razões para empreender esta pesquisa, registra-se o desejo de, 

combatendo aquilo que Marçal JUSTEN FILHO (2012, 68 e 83) chamou de “Direito 

Administrativo do espetáculo”, marcado pela “proliferação de institutos e interpretações 

descolados da realidade”, para “impregnar a atividade administrativa com o espírito da 

Constituição, de modo a propiciar os valores a realização efetiva dos princípios e valores ali 

consagrados”, perquirir os poderes e limites de cada ente federado para a edição de normas de 

contratos administrativos, em face do quanto dispõe a Constituição de 1988, de modo que se 

possa estabelecer, no âmbito da federação brasileira, os pontos de extravasamento a serem 

combatidos e de acanhamento a serem superados, no manejo dos contratos administrativos 

pelas Administrações Públicas dos entes federados. 

                                                   
23 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 2011a, 227. 
24 “Não é exagero dizer que o princípio da paridade dos Estados-membros sufoca a virtude do federalismo – a 
unidade na diversidade –, estabelecendo a absurda e injusta identidade na diversidade. Esse absurdo é um dos 
males que afligem a Federação brasileira”. (FERREIRA FILHO, 1972, 114) 
25 Nesta obra dedicada ao tema do federalismo assimétrico, Dircêo Torrecillas RAMOS (1998) conceitua o tema 
da “assimetria no Sistema Federal” como “uma situação onde as diversidades dentro de uma sociedade maior 
encontra expressão política através dos governos componentes. Estes possuem vários graus de autonomia e 
poder. A unidade componente teria sob esses aspectos uma única característica ou conjunto de características 
que distingue seu relacionamento para com o sistema como um todo, para com a autoridade federal e para com 
outro Estado” (RAMOS, 1998, 94). Além desse delineamento, o autor aborda o problema tanto por uma ótica de 
fato (RAMOS, 1998, 101-108), como de direito (RAMOS, 1998, 109-112), e traz posicionamento sobre a 
questão no panorama da Constituição de 1998 (RAMOS, 1998, 261-288). 
26 “[F]az-se cada vez mais necessária a discussão sobre a proposta de que se passe a permitir um tratamento 
desigual dos entes da federação, conforme seu grau de desenvolvimento, tanto no tocante às suas competências, 
como no tocante à sua organização”. (MENEZES DE ALMEIDA, 2011a, 242-243) 
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3. Indagações e Hipóteses 

Considerando o objetivo desta pesquisa, qual seja, investigar, em face da estrutura 

federativa do Estado, a competência legislativa dos entes federados brasileiros para editar 

normas de contratos administrativos, formulou-se a seguinte indagação a orientar o 

desenvolvimento desta pesquisa: a Constituição de 1988 estabelece disposições relativas às 

competências legislativas dos entes federados em matéria de contratos administrativos, 

limitando o exercício autônomo desta competência pelas unidades federadas?  

Como resposta a essa indagação, vislumbram-se três possíveis hipóteses:  

Hipótese A: A competência legislativa em matéria de contratos administrativos está 

disposta no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, relacionada ao termo “contratação” 

constante daquele dispositivo, atribuindo à União Federal o poder de estabelecer normas 

gerais, limitando a competência legislativa dos entes periféricos a complementar, em suas 

peculiaridades, tais normas.  

Hipótese B: A competência legislativa em matéria de contratos administrativos está 

disposta no artigo 22, I, da Constituição de 1988, sob o tema da competência da União 

Federal para, privativamente, legislar sobre “Direito civil”, tendo em vista ser este ramo do 

Direito, tradicionalmente, o responsável por regular os institutos da teoria geral do direito, 

como a categoria jurídica dos contratos, dos quais os contratos administrativos podem ser 

espécie, obstando o exercício da competência dos demais entes federados no tema. 

Hipótese C: A competência legislativa em matéria de contratos administrativos está 

disposta no artigo 18, caput, da Constituição de 1988, remanescendo no âmbito da autonomia 

das unidades federadas por se tratar de um instrumento ligado ao agir administrativo, devendo 

os entes federados, na regulação do tema observar como limites os termos postos pelo texto 

constitucional.   

Para testar estas hipóteses, investigar-se-ão os fundamentos sobre os quais se assentam 

cada uma delas à luz da perspectiva da autonomia ensejada pela forma de Estado brasileiro e 

da própria conformação do instituto dos contratos administrativos. 

Assim, em primeiro lugar, investigar-se-á a Hipótese A por vislumbrá-la como a mais 

tradicional na compreensão da matéria, em seguida se testará a Hipótese B por trabalhar com 

um tema de competência legislativa privativa da União Federal, concluindo a análise com o 

exame da Hipótese C. 

Por fim, registra-se que, no desenvolvimento de cada ponto específico desta pesquisa, 

além da indagação e das hipóteses genéricas aqui indicadas, que permeiam toda a elaboração 
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do trabalho, também forma formuladas outras, particulares aos temas postos em debate com 

este trabalho, sempre que se entendeu pertinente para melhor testar as indagações e as 

hipóteses formuladas.  

4. Método e Metodologia 

A proposta de trabalho apresentado seguirá o método de abordagem jurídico-positiva 

para as questões nele examinadas. Esta orientação, seguindo as lições de Norberto BOBBIO 

(1995, 131-133):  

(i) encara o Direito não como um valor, mas como um fato; 

(ii) define o Direito pelo elemento da coação;  

(iii) vislumbra, entre as fontes do Direito, a legislação como a mais relevante; 

(iv) encara a norma jurídica como um comando imperativo; 

(v) tem em vista que as normas não podem ser examinadas isoladamente, mas pelo 

seu conjunto; 

(vi) requer coerência do ordenamento, pugnando pela impossibilidade de 

coexistência de normas antinômicas;  

(vii) admite a completude do ordenamento, não havendo que se falar em lacunas no 

Direito;  

(viii) tem em consideração a interpretação como um conceito amplo, capaz de 

compreender toda a atividade científica do jurista; e  

(ix) questiona, mas admite, a teoria da obediência à lei.   

Sob estas considerações, o estudo investigará, em perspectiva jurídico-positiva, a 

autonomia dos entes federados em matéria de normas de contratos administrativos, mediante 

o exame da distribuição das competências estabelecidas no texto constitucional. 

Desse modo, o objeto principal dessa pesquisa será a Constituição de 1988, por ser o 

texto constitucional o documento normativo hábil para delimitar o âmbito da autonomia dos 

entes federados num Estado organizado sob a forma federativa.  

Além deste, serão também manejados como objeto de pesquisa, para dar suporte ao 

teste das hipóteses e responder às indagações lançadas neste trabalho, os textos 

constitucionais do período republicano brasileiro, anteriores ao de 1988, as legislações 

infraconstitucionais que regulam a matéria dos contratos administrativos, expedidas no âmbito 

federal, estadual e municipal, já que a partir delas pode-se determinar a abrangência do 

exercício da autonomia dos entes federados na matéria, e documentos correlatos ao exercício 

da atividade normativa, como debates e exposições de motivos de textos normativos. 
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 Doutrina e jurisprudência servirão enquanto objetos desta pesquisa para balizar a 

interpretação de dispositivos normativos e orientar a conceituação teórica do sistema jurídico 

e seus elementos. 

Apontam-se também dois recortes metodológicos relacionados ao empreendimento 

desta pesquisa. 

O primeiro decorre da estrutura federativa. Diante da diversidade de unidades 

federadas de mesma natureza, existente no Estado brasileiro para Estados-membros e 

Municípios, selecionou-se, para a visualização normativa pretendida no trabalho das normas 

estaduais e municipais, aquelas editadas pelos Estado de São Paulo e Município de São Paulo, 

respectivamente, tendo em vista tanto o local elaboração deste trabalho  estar, ou ter estado, 

sob o campo de incidência dessas normas, como o fato deste trabalho ser elaborado no âmbito 

de um curso de pós-graduação de uma Universidade pública do Estado de São Paulo, cujo 

campus tem sede na mesma municipalidade. Neste cenário, não foram abordadas normas 

expedidas pela unidade federada da natureza Distrito Federal. Entende-se não haver prejuízo, 

nesta exclusão, para o exame do quadro de competências e limites do federalismo brasileiro 

em matéria de normas de contratos administrativos, uma vez que as competências legislativas 

do Distrito Federal são, em face do artigo 32, § 1º, da Constituição de 1988, idênticas àquelas 

conferidas aos Estados-membros e Municípios. 

O segundo limite metodológico estabelecido decorre da análise jurisprudencial restrita 

ao âmbito das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. O fundamento desta 

restrição decorre da competência deste órgão para a guarda das decisões de índole federativa 

durante o período republicano brasileiro. 

Por fim, registra que outros aspectos de método e metodologia, utilizados em pontos 

específicos do trabalho, serão esclarecidos quando de sua abordagem, observando que, em 

todas as situações, foram seguidas as linhas gerais apontadas neste tópico. 

5. Aspectos formais 

Para o cumprimento dos requisitos formais de apresentação deste trabalho, seguiu-se, 

em linhas gerais, as Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP: documento 

eletrônico e impresso - Parte I (ABNT)27. 

Assim, a apresentação da bibliografia ao longo do texto seguirá o sistema autor-data. 

                                                   
27 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, 2009. 
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Observa-se que, para conferir maior fluidez ao texto, preferiu-se grafar integralmente 

o nome do autor citado, quando sua menção se dá no corpo do texto, acompanhado da data de 

publicação da obra e da página a que se faz referência em parênteses.  

Quando o trecho citado não está imediatamente após o nome do autor, registrou-se a 

referência em nota de rodapé, dispensando-se o uso de parênteses.  

Apenas nas situações de transcrições de citações em nota de rodapé é que se utilizou 

exclusivamente do sobrenome do autor, da data e da página da obra reproduzida, com todas 

essas informações em parênteses.  

Quanto aos realces realizados pelos autores nos trechos transcritos, não se negritou, 

sublinhou ou grafou em modo itálico nenhuma cópia de texto. Todas as reproduções de texto 

seguiram o modo como foram elaboradas pelos seus autores. 

Ressalta-se que nas menções bibliográficas em que foram citados obras de mesma 

autoria, publicadas num mesmo ano, acresceu-se ao ano de publicação letras, para 

individualização das obras citadas. 

Quanto aos aspectos ortográficos, foram adotadas as regras do Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, estabelecido pelo Decreto 6.583, de 29 de setembro de 2008. Desse modo, 

na transcrição de textos doutrinários, jurisprudências ou legislativos escritos sob outros 

acordos ortográficos, adequou-se a grafia das palavras reproduzidas aos padrões linguísticos 

estabelecidos pelo mencionado Decreto, como se o seu autor estivesse escrevendo sob as 

normas ortográficas atuais, sem, contudo, modificar o termo utilizado, ainda que seu 

significado tenha se perdido e não corresponda ao uso atual da palavra. Escaparam desta 

modificação tão somente os textos estrangeiros de origem portuguesa, para os quais se 

preferiu manter a grafia utilizadas pelos seus autores.  

Registra-se que para se referir a Estados, entes federados de índole regional, adotou-se 

a expressão Estado-membro, para não haver confusão quando desta menção, com a noção de 

Estado.   

Por fim, anota-se que, estruturalmente, o trabalho foi dividido em capítulos, sendo que 

esta introdução e a conclusão não integram o campo de desenvolvimento do texto. Os 

capítulos, por sua vez, foram divididos em tópicos e estes em subtópicos. 
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CAPÍTULO I – NOÇÕES PRELIMINARES 

Ao longo deste Capítulo, será realizada uma abordagem conceitual das noções que 

serão adotadas neste trabalho, apresentando os raciocínios utilizados para a assunção desses 

pontos de partida. 

Desse modo, serão apontados, no âmbito do federalismo brasileiro, as suas 

características e a perspectiva interpretativa que nortearão esta pesquisa. Quanto aos contratos 

administrativos, o tema será dividido em dois tópicos. Um para, em linhas gerais, apontar a 

intensificação do fenômeno contratual na Administração Pública, e outro para conceituar 

contratos administrativos e tipificar o que se entenderá por suas normas jurídicas. Ademais, 

em breves linhas, serão indicadas as compreensões de normas gerais, lei geral e lei nacional 

adotadas ao longo do trabalho, pela relação que travam com os temas do federalismo e dos 

contratos administrativos. Por fim, para encerrar as ponderações conceituais preliminares, 

serão realizadas algumas notas ao tratamento, delegado pela ordem constitucional de 1988, 

aos temas da Administração Pública, do Direito administrativo, das competências dos entes 

federados e dos contratos administrativos. 

1. Federalismo28 brasileiro29: características e interpretação 

1.1. Características 

Neste tópico do trabalho, serão apontadas e analisadas tão somente as características 

da forma federativa de Estado que servirão de premissas a orientar os raciocínios expostos na 

pesquisa.  

Assim, assumem-se como características do federalismo aquelas relacionadas por 

Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 10-16), quais sejam: a autonomia das unidades 

federadas; a Constituição como elemento jurídico comum a todos os entes federados; a 

inexistência do direito de secessão; a unidade do Estado no plano nacional e internacional, a 

                                                   
28 Como bem alerta Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (2001, 125), o termo federalismo “exige um 
esclarecimento prévio”, já que “pode ser tomado como gênero, abrangendo as Confederações de Estados e os 
Estados federais, como duas espécies, ou ser identificado ao Estado federal, como ocorre mais frequentemente 
hoje em dia”. Considerando a direção apontada pelas Constituições do Brasil República, neste trabalho, a 
expressão federalismo será relacionada tão somente a noção de Estado federal.   
29 Em que pesem as características e as técnicas interpretativas trabalhadas não se restringirem ao federalismo 
brasileiro, optou-se por registrar este recorte, na medida em que foram selecionadas apenas referências 
doutrinárias e normativas brasileiras relacionadas ao federalismo. 
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existência de laços societários entre os entes federados; a repartição de competências; e a 

distribuição de rendas.30  

Para o atendimento do objetivo deste trabalho, importa tecer algumas considerações 

sobre três das oito características apontadas. São elas: a Constituição como o fundamento 

jurídico do Estado organizado de modo federativo, a autonomia das unidades federadas e a 

repartição de competências. 

A orientação da Constituição como elemento jurídico fundamental dos Estados 

federativamente descentralizados decorre da compreensão de Carta constitucional como 

documento de “compromisso” social, marcada pelo duplo acordo da unidade nacional e da 

descentralização autônoma das unidades regionais.31 Sob este “compromisso”, será o corpo 

normativo da Constituição responsável por definir a um só tempo os elementos de ligação 

entre as unidades e a extensão dos poderes de cada um desses entes federados. Nesse sentido, 

Raul Machado HORTA (2010, 273) enuncia a peremptória lição de que o “Estado Federal é 

criação jurídico-política e pressupõe na sua origem a existência da Constituição Federal, para 

institui-lo”.  

Feito este registro, avança-se para o exame da característica da autonomia das 

unidades federadas. Segundo Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010), autonomia 

significa, nos Estados organizados de modo federativo, a  

capacidade de autodeterminação dentro do círculo de competências traçado 
pelo poder soberano, que lhes garante auto-organização, autogoverno, 
autolegislação, e autoadministração, exercitáveis sem subordinação 
hierárquica.32 

É com base nesta noção de autonomia que a doutrina33 aparta os conceitos de 

soberania e autonomia, sendo aquela a capacidade plena de autodeterminação, enquanto esta, 

como assinalado, é o poder dentro do quadro previsto pela Constituição. 

Ainda quanto à característica da autonomia, um último aspecto deve ser registrado 

com base na conceituação apresentada: a apreensão da ideia de autonomia pelo campo do 

Direito. 

                                                   
30 Vale ainda registrar, ainda que extravase a lista de características apresentadas por Fernanda Dias Menezes de 
ALMEIDA (2010) e adotadas para fins deste trabalho, para tipificar a forma federativa de Estado, a existência de 
uma Corte Constitucional, assim lembrada por Douglas Camarinha GONZALES (2011, 09): “o federalismo 
requer a existência de um tribunal constitucional que no Brasil é papel do Supremo Tribunal Federal, que 
assegura a supremacia constitucional, o controle de repartição de competências e o julgamento dos conflitos 
entre a União e os Estados-membros ou entre esses, imprescindível para a manutenção do pacto federativo.” 
31 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 2010, 12. 
32 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 2010, 11. 
33 Nesse sentido, cf. José Afonso da SILVA, 2005, 100. 
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Para fixar essa relação, socorre-se da formulação de Raul Machado HORTA (2010, 

329-332) “para converter a autonomia em objeto do conhecimento jurídico”, conceituando 

autonomia como a 

revelação de capacidade para expedir as normas que organizam, preenchem 
e desenvolvem o ordenamento jurídico dos entes públicos. Essas normas 
variam na qualidade, na quantidade, na hierarquia e podem ser, 
materialmente, normas estatutárias, normas legislativas e normas 
constitucionais, segundo a estrutura e as peculiaridades da ordem jurídica.34 

Nesse sentido, encerra-se o assunto com o arremate proposto por Elival da Silva 

RAMOS e Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (1986, 140) para assentarem a relação 

entre autonomia e Direito, com a afirmação de que “o traço verdadeiramente caracterizador da 

autonomia das unidades federadas é o poder, que todas elas necessariamente desfrutam, de 

estabelecer normas jurídicas eficazes dentro de seus limites territoriais”.  

Antes, contudo, de avançar para o exame da característica da repartição de 

competências, entendo relevante, para fins deste estudo, conceituar a noção de competência, 

adotando, como ponto de partida para essa formulação, o que se expôs acima sobre 

autonomia. Assim, respaldando-se numa percepção particular sobre o assunto, parece ser 

possível dizer que autonomia é o campo abstrato de liberdade admitida a cada ente federado, 

enquanto que competência significa a dimensão efetiva de poderes atribuídos, exercitáveis 

dentro do quadro admitido para a autonomia. Com isso, autonomia e competência serão, 

portanto, conceitos inter-relacionados e complementares, na medida em que se a autonomia 

depende da atribuição de competência para se efetivar, a competência requer a autonomia 

para se manifestar.  

Para as conclusões acima indicadas, escorou-se na conceituação ofertada por Fernanda 

Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 14-15) para a característica da repartição de 

competências, já que, segundo a autora, é a repartição de competências “que dá substância à 

descentralização em unidades autônomas” e preserva o “relacionamento harmônico” entre os 

entes federados. É, portanto, no campo constitucionalmente delimitado35 das competências 

que se dimensionam concretamente os poderes de cada unidade federativa autônoma.  

                                                   
34 Raul Machado HORTA, 2010, 332. 
35 “A relação entre Constituição Federal e repartição de competências é uma relação causal, de modo que, 
havendo Constituição Federal, haverá, necessariamente, a repartição de competências dentro do próprio 
documento de fundação jurídica do Estado Federal. Por isso, a repartição de competências é tema central da 
organização federal. Na avaliação dos publicistas que lidam diuturnamente com o tema, ora a repartição é 
qualificada de ‘la grande affaire du fédéralisme’, ora de ‘key to the interfederal power structure’, evidenciando a 
essencialidade da repartição de competências e a razão de sua localização direta no documento constitucional, 
como parte inalienável da Constituição Federal material.” (HORTA, 2010, 310)  
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Assim, passando para a análise do tema repartição de competências nos Estados 

organizados sob a forma federativa de Estado, aponta-se, por sua vez, que esta característica 

do federalismo é manifestada por diversas técnicas que, conforme aplicadas podem acentuar a 

centralização, a descentralização, ou ainda, certa solução de equilíbrio entre poder central e os 

entes periféricos.  

Desse modo, é possível dividir as técnicas de repartição de competência em três 

grandes categorias,36 não excludentes entre si, que variam em suas peculiaridades conforme as 

condicionantes políticas a estruturar o Estado federado. São elas, a técnica de repartição de 

competências (i) enumeradas, quando o texto constitucional atribui, taxativamente, as 

competências que são próprias a cada ente federado; (ii) remanescentes, nas situações em que 

o texto constitucional atribui  e não veda a um ou mais entes federados – nestes, para 

exercício próprio e não compartilhado – as competências não relacionadas taxativamente na 

Constituição; e (iii) concorrentes, no caso das competências distribuídas ao mesmo tempo 

pelo texto constitucional a dois ou mais entes federados. Assim, as competências enumeradas 

e remanescentes constituiriam técnica de repartição horizontal de competência, ao criar 

condições de exercício próprio e não comunicáveis das competências, e as competências 

concorrentes a técnica da repartição vertical de competência, já que permitiria a execução 

coordenada de competências entre os entes federados. 

Exposto o aspecto das técnicas de repartição de competência, faz-se necessário, para 

apontar sobre quais bases se desenvolverá esta pesquisa, dissecar o termo competência, 

considerando que, conforme registra Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 62-67), a 

palavra competência é trabalhada pela doutrina jurídica sob múltiplos aspectos, como ilustram 

os diversos qualificativos a ela relacionados – legislativas, materiais, gerais, de execução, 

privativas, exclusivas, remanescentes, residuais ou reservadas. Assim, ainda que 

exclusivamente para os fins metodológicos deste trabalho, adota-se o seguinte posicionamento 

sobre o assunto. 

Em primeiro lugar, a partir das lições de Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA 

(2010, 67), vislumbra-se a existência de dois grandes grupos de competências: uma 

legislativa, para se referir à aquela competência que “retira o seu nome do seu objeto 

específico, qual seja, elaborar a lei”; e outra não legislativa, relacionada, como o próprio 

nome induz, às “competências relativas ao desempenho de tarefas que não a legislativa”.  

                                                   
36 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 32-40). 
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Desta divisão em dois conjuntos de competências, algumas considerações substâncias 

e terminológicas merecem registro.  

Sob o aspecto substancial, pretende-se, com a divisão entre competências legislativas e 

competências não legislativas dos entes federados, agregar toda a ordem de matérias que lhes 

são objetos, em face da distribuição proposta pelo texto constitucional, para organização, 

gestão e atuação da máquina estatal, apontadas como competências de natureza 

administrativa37, tributária, financeira e política. 

Quanto ao ponto de vista terminológico, relacionados aos diversos qualificativos 

apontados pela doutrina registra-se que enquanto as competências materiais, gerais ou de 

execução, parecem relacionarem exclusivamente à espécie das competências de natureza não 

legislativas, os adjetivos privativas, exclusivas, remanescentes, residuais ou reservadas 

qualificariam tanto as competências legislativas, como as não legislativas, cabendo tal 

atribuição da ordenação prevista pelo texto constitucional.  

A fim de concluir o exame da característica da repartição de competências, resta 

anotar uma observação quanto à relação para as espécies de competências acima enunciadas.  

Para explorar este aspecto, vale-se do apontamento formulado por Anna Cândida da 

Cunha FERRAZ (1989, 65) quando, ao explorar as competências por ela denominadas de 

gerais - que, para os fins deste trabalho, remetem às competências não legislativas –, afirma 

que “embora se cogite, na espécie, de exercício de ‘poder’, de execução de atividade ou 

desempenho de encargo, as competências gerais não excluem ação normativa precedente, 

emanada da própria esfera de poder”. Num mesmo sentido, é a observação de Fernanda Dias 

Menezes de ALMEIDA sobre o assunto: 

                                                   
37 Para um estudo sobre o tema da competência administrativa, especialmente pela perspectiva ciosa à estrutura 
federativa da análise, cf. Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO, 1977. Segundo este autor, na medida em que o 
texto constitucional organiza determinado Estado sob a forma federativa, faz emergir, como marca da 
estruturação das competências administrativas, “funções devidamente capituladas”, de modo que, após 
distribuídos os poderes pelas cartas constitucionais, cada ente federado tem suas competências divididas em 
“esferas que lhes são próprias” (SOBRINHO, 1977, 93-94). Desse modo, o “princípio federativo” influencia, 
quanto à organização administrativa do Estado, “as regras constitucionais de competência administrativa”, na 
medida em que este princípio, “pela sua própria natureza política, estrutura-se e jurisdicionaliza-se, formulando 
ordenanças pelas quais se cumpre a vontade estatal ou se efetiva a capacidade de gestão dos negócios públicos 
de governo”, determinando, para a manifestação das competências administrativas, dois distintos planos: um, 
“num sentido geral”, repartindo entre os entes federados o âmbito dos seus poderes de atuação; outro, “num 
sentido particular”, relativo à projeção desses poderes dentre dos órgãos e pessoas administrativas de cada esfera 
federativa. (SOBRINHO, 1977, 153-154). Diante dessas ponderações, aproveita-se a oportunidade para se 
esclarecer que, em face do objeto desta pesquisa, ao longo deste trabalho, serão observadas tão somente “as 
competências num sentido geral”, ou seja, a distribuição dos poderes entre União Federal, Estados-membros, 
Distrito Federal e Municípios, sem aprofundar a análise sobre a distribuição interna das competências em cada 
unidade federada. 
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o problema nuclear da repartição de competências na Federação reside na 
partilha da competência legislativa, pois é através dela que se expressa o 
poder político, cerne da autonomia das unidades federativas. 
“De fato, é na capacidade de estabelecer as leis que vão reger as suas 
próprias atividades, sem subordinação hierárquica e sem intromissão das 
demais esferas de poder, que se traduz fundamentalmente a autonomia de 
cada uma das esferas. Autogovernar-se não significa outra coisa senão ditar-
se as próprias regras. [...] 
“Esta aí bem nítida a ideia que se quer transmitir: só haverá autonomia onde 
houver a faculdade legislativa desvinculada da ingerência de outro ente 
autônomo. 
“Assim, guardada a subordinação apenas ao poder soberano – no caso o 
poder constituinte, manifestada através de sua obra, a Constituição –, cada 
centro de poder autônomo na Federação deverá necessariamente ser dotado 
da competência de criar o direito aplicável à respectiva órbita. 38 

O que parece denotar dos trechos transcritos é a existência de uma relação caudatária 

da competência não legislativa para com a competência legislativa. Assim, sob a crença de 

que, além das fundadas razões acima indicadas, a competência legislativa tende a apontar os 

parâmetros para o exercício das competências não legislativas pelos entes federados, adota-se 

esse ponto de vista para compreender, ao longo deste trabalho, a relação entre as 

competências legislativas e não legislativas, assentando, com isso, o prestígio que destinará ao 

exame das competências legislativas no enfrentamento do tema dos contratos administrativos.  

1.2. Interpretação 

Para pontuar sobre o caminho interpretativo adotado para a análise da organização 

federativa do Estado brasileiro, assume-se uma perspectiva descentralizadora, ensejada por 

esta forma de Estado, pela regra da autonomia das competências de suas unidades, salvo 

disposição constitucional expressa em contrário.  

Ilustra esta posição o entendimento de Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA ao 

mencionar a ausência do advérbio “privativamente” do artigo 21 da Constituição de 1988, em 

face da sua previsão no artigo 22 do mesmo texto:  

embora o caput do artigo 21 se limite aos dizeres “compete à União”, sem 
ter empregado o advérbio “privativamente”, que figura no caput do artigo 
22, não faz dúvida que as competências arroladas no artigo 21 são privativas 
da União. De rigor, o advérbio “privativamente”, que modifica o verbo 
“competir” no caput do artigo 22, é que seria dispensável. Ali foi inserido, 
talvez, como contraponto ao advérbio “concorrentemente” que aparece no 
caput do artigo 24. Mas isto era desnecessário, repita-se. Na Federação, a 
regra primeira manda que a cada partícipe se confiram competências 
privativas, o que é indispensável para se dar substância à autonomia de cada 
órbita de poder. Assim, basta dizer que determinada competência assiste a 

                                                   
38 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 2010, 80-81. 
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uma entidade para que, autonomamente, não seja das outras, salvo previsão 
de atuação concorrente que, esta sim, há de ser expressa.39 

Anota-se que a perspectiva interpretativa para a organização dos poderes no Estado 

federativo adotada não é nova e nem decorre das disposições da Carta de 1988.  

Escrevendo sobre a égide da Carta de 1967, com redação dada pela Emenda 

Constitucional 1/1969 – numa realidade constitucional do federalismo que se cunhou de 

federalismo de integração40, pela sua forte orientação centrípeta na distribuição das 

competências em favor da União Federal –, Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA e Elival 

da Silva RAMOS (1986) já anotavam quanto às interpretações dos dispositivos 

constitucionais limitadoras do poder de auto-organização dos Estados-membros, em favor da 

União Federal, que, “[e]mbora compreensível, em face de um sistema político descrente na 

descentralização, não encontra essa linha interpretativa o mínimo respaldo na Constituição 

Federal e sua hierarquia axiológica”41.  

Para sustentar essa análise, os autores, já naquela oportunidade, afirmavam que a 

forma de Estado federativa é “uma das vigas mestres do Estado brasileiro” 42, tomando como 

parâmetro, para tanto, o fato do texto constitucional de 1967, com redação da Emenda 

Constitucional 1/1969, sagrar esta forma de organização do Estado como cláusula pétrea, apta 

a obstar o processo legislativo constitucional tendente a aboli-la – consideração válida não só 

momento constitucional da elaboração do texto citado, 43 como também para a atualmente 

vigente Constituição de 1988.44 Diante dessa ponderação, os mesmos autores advogam que se 

realize uma “exegese estrita ou, até mesmo, restritiva”, para os casos de “norma de exceção 

ao princípio geral do federalismo e da autonomia das unidades federadas”.45 

Para frisar esta última consideração, já que sobre ela recairá a forma interpretativa das 

normas constitucionais da Constituição de 1988 neste trabalho, socorre-se também de José 

Afonso da SILVA (2005) que, tratando dos princípios limitadores da capacidade organizadora 

dos Estados-membros, afirma, quanto a estes, que os 

princípios enumerados ou estabelecidos pela Constituição Federal, que 
impliquem limitações à autonomia estadual – cerne e essência do princípio 
federalista –, hão que ser compreendidos e interpretados restritivamente e 

                                                   
39 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 2010, 68. 
40 Para a origem da expressão cf. Alfredo BUZAID, 1971. 
41 Elival da Silva RAMOS e Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 1986, 142. 
42 Elival da Silva RAMOS e Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 1986, 142. 
43 Artigo 47, § 1º, da Constituição de 1967, com redação da Emenda Constitucional 1/1969. 
44 Artigo 60, § 4º, I, da Constituição de 1988. 
45 Elival da Silva RAMOS e Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 1986, 143. 
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segundo seus expressos termos. Admitir o contrário seria superpor a vontade 
constituída à vontade constituinte.46 

Ora, ainda que os autores citados proponham a técnica da interpretação estrita e 

restritiva para o caso do poder de auto-organização dos Estados-membros, quanto às normas 

da Constituição Federal nas limitações impostas às Constituições Estaduais, parece ser 

admissível, diante do fundamento do raciocínio – a estruturação do Estado brasileiro sob a 

organização federativa e a impossibilidade de alteração deste postulado, conforme o artigo 60, 

§ 4º, I, da Constituição de 1988 –, generalizar esta forma de interpretação para todas as 

normas constitucionais referentes à organização do Estado brasileiro e relacionadas à 

distribuição das competências entre os entes federados, tendo em vista o potencial limitador 

dessas normas à autonomia dos entes federados e a necessária observância do modelo 

federativo, consagrado e limitado pelo quanto disposto pelo artigo 18, caput, da Constituição 

de 1988.  

Por fim, parece militar em favor dessa orientação interpretativa, o tratamento delegado 

pela Assembleia Nacional Constituinte ao tema do federalismo. A partir da íntima relação que 

se estabeleceu entre esta forma de Estado e o restabelecimento do regime de governo 

democrático, enquanto consagração por aquela da distribuição do poder, a perspectiva 

descentralizada para a interpretação federativa foi objeto de atenção pelos Constituintes. 

Nesse sentido, é ilustrativa a defesa feita pelo Relator da Comissão da Organização do Estado, 

constituída sob a responsabilidade de ordenar o novo Estado brasileiro, Constituinte José 

Richa nos debates daquela Comissão às emendas apresentadas em face das disposições do seu 

relatório, relativas à “questão da autonomia” e a distribuição das competências 

constitucionais: 

[t]odos nós [deputados constituintes da Comissão da Organização do 
Estado], já pude aferir – e, por isso, em algumas questões já me antecipei na 
análise do mérito, porque sinto que há unanimidade – somos a favor da 
descentralização. Então, a esse respeito, é possível sistematizar, de tal forma 
que não precisemos, no capítulo competente, nos estender muito. Por quê? 
Porque, segundo nossos assessores técnicos, quanto mais estendermos a 
definição de competências mais as estaremos eliminando. Se queremos, 
efetivamente, que Estados e Municípios, para poder haver um maior 
equilíbrio político na nossa Federação, sejam mais independentes, mais 
autônomos, quanto menos nos referirmos a isto na Constituição, melhor. 
Basta definirmos as competências exclusivas da União, porque o que não 
estiver nelas contido fica subentendido que Estados e Municípios podem 
fazê-lo. Estou procurando, dentro desse espírito, que colhi nas discussões das 

                                                   
46 José Afonso da SILVA, 2005, 617. 
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Subcomissões, evidenciar o desejo de que haja a descentralização, 
eliminando, assim, vários artigos.47 

Portanto, será pela ótica descentralizadora, em favor dos poderes autônomos das 

unidades federadas, que serão realizadas, ao longo deste trabalho, as leituras dos dispositivos 

da Constituição Federal de 1988. 

Para concluir, apenas se registra que, ao assumir como premissa deste trabalho a 

técnica restritiva de interpretação das normas de organização do Estado federado, lastreada 

numa concepção descentralizadora da distribuição dos poderes deste modo de organização 

estatal, não se deixou de considerar outras finalidades do modelo federativo. São aqueles 

debates que vislumbram no federalismo não só a operacionalização da atividade 

descentralizada do Estado, mas também enquanto técnica de centralização estatal, a partir da 

perspectiva norte-americana, na qual a federação surgiu como elemento de agregação de 

Estados anteriormente soberanos, ou como uma forma de Estado neutra que não direciona 

nem à descentralização, nem à centralização, cabendo, na realidade, ao arranjo das 

instituições forjadas nestes Estados federados, como a amplitude de poderes das Cortes 

Constitucionais ou a forma de organização do Poder Legislativo, a definição quanto a índole 

mais descentralizadora ou centralizadora dos Estados organizados federativamente.48  

Contudo, preferiu-se acompanhar a tradicional percepção descentralizadora da 

estrutura federativa do Estado brasileiro, adotada pela doutrina jurídica para, ao longo do 

período republicano, examinar as características desta forma de Estado.49   

                                                   
47 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987j, 26. Em outra oportunidade dos debates ocorridos na 
Comissão da Organização do Estado, discutindo destaque que previa discriminar competências constitucionais 
dos municípios, o Constituinte José Richa, novamente reforça a perspectiva interpretativa assumida pelo 
Relatório elaborado âmbito da mencionada Comissão: “insisto mais uma vez no sentido de que procuramos 
elaborar um texto enxuto, sem explicitar demasiadamente as competências dos Estados e dos Municípios, 
exatamente para que eles pudessem ter mais autonomia. [...] Elaboramos um texto sintético para não atrapalhar, 
porque a Constituição é diferente da lei. A norma geral da lei é: tudo que não for proibido está permitido. Na 
Constituição é exatamente o contrário; o que não for permitido está proibido. Procurei – este é o espírito do 
nosso relatório – só definir as competências específicas da União, para dizer o que a União pode realizar. Tudo 
aquilo que a Constituição não vedar, os Estados e os Municípios podem fazer.” (ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE, 1987k, 66) 
48 Essa perspectiva foi objeto da palestra de Roger Stiefelmann, no XXII Encontro Nacional de Direito 
Constitucional, promovido pelo “Instituto Pimenta Bueno” – Associação Brasileira dos Constitucionalistas, sob 
o tema “25 anos da Constituição Brasileira de 1988”, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco da 
Universidade de São Paulo, no dia 09 de outubro de 2013, no painel “25 anos da Constituição: a Federação” – 
programação disponível em: <http://www.institutopimentabueno.com.br/quem-somos>, acesso em: 31/10/2013. 
Nesse sentido, cf. Anelise Domingues SCHULER, no prelo, que gentilmente partilhou suas ideias com o autor 
deste trabalho. 
49 Não se pode deixar de registrar que, mesmo a doutrina empenhada em defender a forma federativa do Estado 
brasileiro, posicionou-se em certa medida favorável ao fortalecimento da União Federal. Nesse sentido, é 
emblemática a defesa de Rui BARBOSA (1946, 158) – “[a] questão, para nós que adotamos a forma federativa, 
a primeira necessidade, o ponto de partida de todas as necessidades, está em assegurar a existência independente 
da União Federal. [§] É depois de ter assegurado à coletividade nacional os meios de subsistir forte, tranquila, 
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2. O fenômeno contratual na Administração Pública 

Para empreender a análise proposta no tópico, de exame do fenômeno contratual na 

Administração Pública, aferra-se à lição de Odete MEDAUAR (2010, 215), para quem a 

técnica contratual é um dos diversos meios à disposição da Administração Pública para 

executar os diversos encargos a ela acometidos.  

Conforme relata Maria João ESTORNINHO (2009, 42-43), esta prática contratual pela 

Administração Pública é de “se perder no tempo”. Contudo, segundo a autora, é somente com 

o aumento das funções exercidas pela Administração Pública, a partir do século XIX, “que 

verdadeiramente se coloca, em termos actuais, a questão do recurso generalizado da 

Administração Pública à actividade contratual”. Esta “nova vitalidade à teoria dos contratos 

da Administração Pública”, continua a autora,50 deve-se, não só o aumento das funções 

estatais com o advento do Estado social, mas também ao “aparecimento de uma nova 

mentalidade” em favor de uma Administração consensual, caracterizada como 

uma forma de administração nova, “negociada ou contratual”, em que o 
acordo vem substituir os tradicionais actos unilaterais de autoridade, 
aparecendo em relação a eles como uma verdadeira alternativa e em que os 
administrados deixam de ser meros destinatários passivos das decisões 
unilaterais da Administração Pública.51  

Segundo expõe Odete MEDAUAR (2003, 208-212), essa mudança ocorrida a partir da 

década de 70 nos Estados ocidentais, foi marcada não só pela mencionada “atenuação do 

caráter unitário e impositivo da atividade administrativa”, mas também por todo um debate 

que se travou sobre os “elementos da elaboração clássica” dos contratos administrativos. 

Permitiu-se, nas suas palavras, “um novo modo de agir, não mais centrado sobre o ato como 

instrumento exclusivo de definição e atendimento do interesse público, mas como atividade 

aberta à colaboração dos indivíduos”.52 

                                                                                                                        
acreditada, que havemos de procurar se ainda nos sobram recursos, que proporcionem às partes desse todo a 
esfera de independência local anelada por elas. A União é a primeira condição rudimentar da nossa vida como 
nacionalidade. O regímen federativo é uma aspiração de nacionalidade adulta, que corresponde a uma fase 
superior de desenvolvimento econômico e não se pode conciliar com a indigência das províncias federadas. A 
federação pressupõe a União, e deve destinar-se a robustecê-la. Não a dispensa, nem se admite que coopere para 
o seu enfraquecimento. Assentemos a União sobre o granito indestrutível: e depois será oportunidade então de 
organizar a autonomia dos estados com os recursos aproveitáveis para a vida individual” –, resgatada por 
Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2008b, 218), como uma demonstração de que “nem mesmo naqueles 
primórdios nosso federalismo era tão pró-autonomia dos entes federados”.  
50 Maria João ESTORNINHO, 2009, 44. 
51 Maria João ESTORNINHO, 2009, 44. 
52 Sobre o assunto, conferir a vasta bibliografia, utilizada por Gustavo Justino de OLIVEIRA (2008, 23-42), para 
explicar a construção teórica do modo de agir da Administração Pública pela via de acordos.  
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Ao se utilizar dos contratos para administrar, em detrimento do tradicional mecanismo 

dos modos unilaterais de atuação da Administração Pública, percebeu-se a necessidade de um 

repensar sobre o princípio da legalidade e da supremacia do interesse público, nos quais parte 

da doutrina entende se assentarem os pilares do regime jurídico de Direito administrativo.53 

Desse modo, formular-se-á algumas considerações na tentativa de reposicionar os temas 

mencionados à luz desse novo vetor de atuação consensual da Administração Pública, 

conformando as noções de legalidade e interesse público ao modo de agir da Administração 

Pública pela via contratual.  

Iniciando o exame pelo princípio da legalidade, anota-se que a sua construção teórica 

vem sendo objeto de intensa evolução, especialmente para acompanhar as transformações 

ocorridas no Estado e na forma de ser da Administração Pública,54 sem, contudo, desvirtuar a 

finalidade de sua formulação, qual seja, o estabelecimento de limites à atuação do Estado, 

garantindo o respeito à esfera individual de direitos dos destinatários da ação administrativa. 

Desse modo, acompanhando o ponto de vista proposto por Odete MEDAUAR (2010, 

127-129), duas ordens de críticas à formulação estrita do princípio da legalidade, enquanto 

noção de que a “Administração Pública só pode fazer o que a lei permite”55, podem ser 

formuladas: uma ligada aos aspectos genéricos e outra relacionada ao significado operacional 

do princípio. 

Começando pelos aspectos genéricos, a crítica à formulação clássica do princípio da 

legalidade fundamenta-se na sua orientação de submeter a Administração Pública 

exclusivamente aos ditames estabelecidos pela espécie normativa lei, enquanto produto do 

Poder Legislativo, quando a estruturação do Estado de Direito requer, dos sujeitos de direito, 

a observância da totalidade das normas jurídicas que compõem o ordenamento.  

Com isso, a doutrina administrativa passou a apontar uma tendência de alargamento 

do princípio da legalidade, para compreendê-lo como uma “submissão ao Direito”56, 

sujeitando “a atividade administrativa aos valores que informam o ordenamento como um 

todo”57, chegando alguns autores a propor a substituição da expressão princípio da legalidade 

por princípio da juridicidade58.  

                                                   
53 Nesse sentido, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 60-62. 
54 Para uma análise dos fatores que levaram à modificação do sentido originário do princípio da legalidade, cf. 
Odete MEDAUR, 2003, 145-146 e 2010, 127. 
55 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 64. 
56 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 30. 
57 Odete MEDAUAR, 2003, 149. 
58 Nesse sentido, Alexandre Santos de ARAGÃO (2004, 63): “[c]om efeito, evoluiu-se para se considerar a 
Administração Pública vinculada não apenas à lei, mas a todos um bloco de legalidade, que incorpora os valores, 
princípios e objetivos jurídicos maiores da sociedade, com diversas Constituição (por exemplo, a alemã e a 
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Anotada a crítica quanto aos aspectos genéricos, passa-se à análise da ponderação 

posta quanto ao significado operacional do princípio da legalidade. 

Também quanto a este aspecto, não parece fazer mais sentido restringir o princípio da 

legalidade à noção de que à Administração Pública permite-se fazer apenas o que é 

expressamente admitido pela lei.  

Ainda que esta forma de dimensionar o princípio da legalidade encontre respaldo 

constitucional na disposição “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”, do artigo 5º, II, da Constituição de 1988, acredita-se que esta 

proposição, adequada ao agir intrusivo da atividade administrativa do poder polícia, fricciona-

se em face das outras modalidades de atuação administrativa – como serviço público e 

fomento – que primam por um agir mais cooperativo da Administração Pública com os 

particulares. A dinamicidade e multiplicidade de formas do agir administrativo parecem exigir 

novas técnicas para operacionalizar a relação entre Administração Pública e o Direito. 

Assim, para firmar a compreensão sobre o princípio da legalidade que orientará este 

trabalho, socorre-se de Charles EISENMANN, cujos trabalhos serviram à formulação 

vanguardista de Odete MEDAUAR (2010, 128-129) que expôs novos limites sobre o assunto 

na doutrina administrativista brasileira.59  

Considerando que esta pesquisa não se propõe a realizar uma investigação sobre o 

princípio da legalidade, mas apenas lançar ideias para harmonizá-la com a prática da 

Administração Pública de atuar por contratos, limita-se às formulações de Charles 

EISENMANN, publicadas pela Revista de Direito Administrativo em 1959,60 notadamente no 

quanto desenvolvido pelo autor nesta obra sobre a “natureza ou [o] conteúdo da relação de 

legalidade”61.62  

                                                                                                                        
espanhola) passando a submeter a Administração Pública expressamente à ‘lei e ao Direito’, o que também se 
infere implicitamente da nossa Constituição e expressamente da Lei do Processo Administrativo Federal (art. 2º, 
Parágrafo único, I). A esta formulação dá-se o nome de Princípio da Juridicidade ou da legalidade em sentido 
amplo.”  
59 Fez-se essa observação para anotar que o recurso à formulação de Charles EISENMANN sobre o princípio da 
legalidade tem adequabilidade aos debates da doutrina brasileira sobre o assunto.  
60 O tema do princípio da legalidade também recebeu de Charles EISENMANN (1983) um tratamento mais 
cuidadoso e profundo na sua obra Cours de Droit Administratif. 
61 Charles EISENMANN, 1959, 54. 
62 No mesmo trabalho, Charles EISENMANN (1959, 48-54) também desenvolve, para definir o princípio da 
legalidade, a noção de “legalidade-objeto”, na qual delimita sob quais termos se coloca a relação de legalidade. 
Para o autor, falar em legalidade significa a submissão da Administração Pública à lei enquanto produto do 
parlamento, já que o “que caracteriza finalmente a força das leis para a Administração, a situação desta em face 
das mesmas, é que as leis são intangíveis pela Administração, que delas não pode dispor, não tendo o poder de 
ab-rogá-las, de modifica-las ou de derrogá-las; isto constitui a superioridade da lei em face da Administração, 
das normas legislativas em face dos atos administrativos” (EISENMANN, 1959, 52). Pelo que se consignou 
acima quanto ao alargamento do princípio da legalidade, para constituir uma submissão da Administração 
Pública ao Direito, não se acompanhará este ponto da posição de Charles EISENMANN, corroborando, para 
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Explica este autor que a satisfação do princípio da legalidade pela Administração 

Pública pode caminhar de um extremo a outro, a depender da conformação do ordenamento 

jurídico, de modo que pode bastar uma relação de não contrariedade ou compatibilidade, 

situação em que a ausência de lei configura liberdade para atuar,63 até uma completa relação 

de conformidade, na qual todos os aspectos formais e materiais se encontrem abstratamente 

na norma, restando ao administrador público especifica-la no caso concreto.64 O autor ainda 

vislumbra entre essas posições duas outras relações intermediárias, uma para entender 

satisfeito o princípio da legalidade com a norma de atribuição de competência para o gestor 

público atuar na satisfação de determinados fins,65 e outra, para exigir, além da habilitação de 

competência, o delineamento do conteúdo material a ser realizado pelo administrador 

público66.  

   Diante desse quadro, para se aceitar o fenômeno dos contratos na Administração 

Pública parece imperioso vislumbrar a satisfação operacional do princípio da legalidade pela 

ótica das posições intermediárias expostas, ora bastando a habilitação legal de competência, 
                                                                                                                        

tanto, este entendimento a realidade brasileira das “medidas provisórias, com força de lei” (Constituição Federal, 
artigo 62), que rompe com a alegada “intangibilidade” das leis pela Administração Pública, ponto central do 
argumento do autor. Sobre o tema das medidas provisórias e a crítica à atividade legiferante do Poder Executivo, 
cf. José Levi Mello do AMARAL JÚNIOR, 2004 e 2010. 
63 “Se o direito consagra unicamente o princípio de que a Administração não deve atuar contrariamente à lei, de 
que está obrigada a respeitar a legislação, segue-se que ela poderá, com toda a regularidade, praticar todos os 
todos os atos que não lhe forem defesos, melhor: que não forem previstos pela regulamentação legislativa. É um 
truísmo que, onde não existe lei, não pode haver ilegalidade; irregularidade pressupõe norma.” (EISENMANN, 
1959, 56)  
64 “O que é pois um objeto (B) conforme a um outro objeto (A)? É um objeto que foi modelado sobre este outro, 
feito à sua imagem e que aparece, por consequência, como lhe sendo semelhante (em sentido comparável ao da 
linguagem científica). Este último, o objeto A, faz figura de modelo do objeto B, de protótipo, de arquétipo, 
reproduzido ou realizado por ele. [...] Esta similitude apresenta suas variantes: a) pode consistir, antes de mais 
nada, em uma pura e simples reprodução ‘com perfeita semelhança’ do objeto A no objeto B, sob qualquer 
forma [...] b) Ao lado desta primeira espécie de conformidade, existe outra mais sutil, menos literal, que se 
poderia chamar de conformidade lógica ou racional. É a que existe entre um objeto (no sentido lato e neutro da 
palavra) e um tipo ideal, geral, abstrato, do qual constitui uma realização concreta, visto que o mesmo deveria 
ser semelhante para quem pretendia esta realização. [...] Nesta segunda variante, A é efetivamente modelo de B, 
B feito segundo A, nele calcado; entretanto, não o reproduz pura e simplesmente, visto que a A é abstrato, B 
concreto. Pressente-se logo que, em nosso caso, esta segunda variante da relação de conformidade é que vai 
importar.” (EISENMANN, 1959, 55-56) 
65 “[U]m órgão administrativo não poderá promulgar senão as normas que uma regra legislativa – ou uma regra 
delegada pela lei – o habilita a promulgar, e nenhuma outra? Ou, em termos mais clássicos: aos órgão 
administrativos, não lhes é permitido praticar apenas os atos jurídicos que a lei lhes confere o poder de praticar? 
Uma resposta afirmativa bastaria para possibilitar dizer que toda operação normativa deve ter base legal, deve 
estar ancorada na lei, supõe necessariamente habilitação legal de um representante. Seria o ‘principio da 
habilitação legal’ ou ‘do título legal’, ou, visto sob o ângulo oposto, do monopólio legislativo das atribuições de 
competência: só a lei poderia conferir poderes normativos.” (EISENMANN, 1959, 63) 
66 “Atingiria, em primeiro lugar, a operação de promulgar normas, a operação normativa, isto é, o conjunto mais 
ou menos complexo de ‘atos e procedimentos’ de seres humanos – redação de escritos, declarações e votos, 
ações materiais – que devem acompanhar e como que vestir a promulgação das normas. Implicaria aqui – para 
acompanhar o seu primeiro efeito – em que a legislação previsse e regulasse as diferentes operações normativas 
que quisesse tornar possíveis, portanto, em que ela determinasse: 1º) os agentes ou autores dessas operações, as 
pessoas que nelas poderão intervir, que isolada, que colegialmente; 2º) a própria consistência das operações, isto 
é, o que deverá ser feito por esses agentes, cada um em separado e em conjunto.” (EISENMANN, 1959, 59)   
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ora se exigindo, como no caso da aposição de normas de caráter autoexecutório em favor da 

Administração Pública nos instrumentos de acordo, além do atendimento da regra de 

competência, a predeterminação do conteúdo.67 De outra maneira, se se exigisse a plena 

relação de conformidade, melhor seria a Administração Pública expedir um ato administrativo 

para atender a sua finalidade, já que efetivamente se perderia a notória capacidade prática dos 

contratos de adaptar-se às situações particulares, e se fosse suficiente a mera relação de não-

contrariedade, faltaria, até mesmo, poder-capacidade para a Administração Pública firmar tais 

instrumentos. 

Para concluir as observações quanto ao princípio da legalidade, resta assentar, 

acompanhando o que se consignou até o momento sobre o assunto, que, uma vez firmado um 

contrato pela Administração Pública, a satisfação do princípio em estudo exigirá que esta 

observe as normas específicas, criadas pelo instrumento de acordo, por comporem, elas 

também, o Direito ao qual se submete a Administração Pública.  

Feitas essas considerações sobre o princípio da legalidade, passa-se à exposição da 

compreensão que se adotará para a análise do elemento da supremacia do interesse público 

sobre o particular, para conformá-lo diante do fenômeno do agir por contratos pela 

Administração Pública.  

Nesse sentido, retomam-se algumas considerações já feitas em outro trabalho, por 

ocasião do exame da compatibilidade da consensualidade administrativa e o interesse 

público, sob a perspectiva dos contratos de parceria.68 

Naquela oportunidade, após colocar em debate a formulação axiomática proposta por 

Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO (2007) para explicar a supremacia do interesse 

público sobre o particular,69 abordou-se a percuciência atual da noção de inexorável 

supremacia do interesse público sobre o particular.  

                                                   
67 Nesse mesmo sentido, parece ser a opinião de Charles EISENMANN (1959, 62) quanto à relação entre o 
princípio da legalidade e os contratos celebrados pela Administração Pública: “é preciso não esquecer de levar 
em consideração também o domínio dos contratos ou convenções, sobretudo entre a Administração e pessoas de 
direito privado. Na medida em que a própria lei dá lugar à autonomia contratual, entendida como 
compreendendo a faculdade para as partes criarem, se o quiserem, cláusulas originais para regerem suas 
relações, ela afasta a ideia de arquétipo legislativo obrigatório – a observação aplica-se tanto aos contratos de 
direito comum quanto aos contratos administrativos propriamente ditos. Mas é sabido que, na verdade, para 
muitas autoridades administrativas chamadas a fazer contratos – e mais particularmente neste caso contratos 
administrativos –, a prática dessa autonomia contratual é consideravelmente restringida pelos regulamentos 
administrativos – tipos ou padrões de diversas espécies, aos quais devem acomodar-se, e que se aplicam ex 
officio e de pleno direito”. 
68 Vítor MONTEIRO, 2013b. 
69 “[T]rata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama a superioridade do 
interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até mesmo, da 
sobrevivência e asseguramento deste último. [§] É pressuposto de uma ordem social estável, em que todos e cada 
um possam sentir-se garantidos e resguardados.” (BANDEIRA DE MELLO, 2007, 66) 
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Mediante uma perspectiva de Direito positivo para a caracterização de interesse 

público, enquanto interesse juridicamente tutelado,70 e com fundamento no rompimento da 

ideia de interesse público como universal, absoluta e singular, de modo que “a noção de 

homogeneidade de interesse público tem que dar lugar à ideia de heterogeneidade de 

interesses públicos”71, afirmou-se72 não haver espaço para a sustentação do axioma da 

supremacia do interesse público sobre o particular sem querer “com isso, afastar a noção de 

autoridade que remanesce no Estado e, consequentemente, na Administração Pública” para a 

“satisfação do interesse público”.     

Aplicando estas considerações ao reposicionamento vislumbrado para a supremacia 

do interesse público sobre o particular, em face do fenômeno da administração por contratos, 

propõe-se, como se assentou na ocasião do trabalho citado, que a ideia de supremacia seja 

afastada da noção de interesse público e que este seja compreendido por uma perspectiva 

plural de interesses públicos, cabendo aos contratos celebrados pela Administração Pública a 

satisfação concreta daqueles por ela selecionados, mediante sua conveniência e oportunidade, 

fundada na noção de autoridade própria da Administração Pública para executar a atividade 

administrativa. 

Feitas essas observações quanto à relação entre princípio da legalidade, supremacia do 

interesse público e o fenômeno do agir da Administração Pública pelo instrumento dos 

contratos, resta anotar que o tema está atualmente em franca evolução. 

Nesse sentido, verifica-se a diversidade de normas relativas a espécies de contratos 

administrativos, abarcando uma infindável quantidade de aspectos do agir administrativo, que 

vão desde a o uso dos instrumentos contratuais para a comezinha de compra de copos 

plásticos de água até a técnica de substituir decisões unilaterais de sanção por estes acordos73, 

registradas por Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 236-316) sob a perspectiva 

do aumento da complexidade do fenômeno contratual na Administração Pública.74 

                                                   
70 “Em verdade, a questão está mal posta se se cogita do interesse público como interesse subjetivo. O interesse 
público que prevalece – e é mesmo certo que prevaleça sobre interesses subjetivos privados – é o “interesse” 
compreendido como o próprio sentido do Direito objetivo. [§] Por outras palavras, a prevalência do interesse 
público não é a prevalência do interesse subjetivo da pessoa estatal, e muito menos o interesse subjetivo do 
governante, mas sim o interesse objetivo contido no Direito.” (MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 333) 
71 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2002, 151. 
72 Vítor MONTEIRO, 2013b, 74. 
73 Nesse sentido, cf. Juliana Bonacorsi de PALMA, 2010.   
74 Nesse mesmo sentido, ver Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2009a, 79-81. 
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3. Contrato administrativo: conceituação e normas jurídicas 

Tomando a proposta de análise estrutural e finalística apresentada por Fernando Dias 

MENEZES DE ALMEIDA (2012, 64)75 para o exame dos contratos administrativos, anota-se 

que o referido termo não será utilizado, ao longo deste trabalho, só pela perspectiva estrutural, 

conforme o caracteriza Hely Lopes MEIRELLES (1987, 150 e 152) e grande parte da 

doutrina, como uma espécie peculiar de contrato regido “por normas próprias do direito 

público” e sujeito “a preceitos específicos da Administração”, na medida em que esta 

participa da “relação jurídica bilateral com supremacia de poder”, dotando o contrato das 

“cláusulas exorbitantes do direito comum”. Nem tão pouco, exclusivamente pela perspectiva 

finalística, como propõe Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981, 04-05), ao adotar o 

“elemento finalidade”, ou seja, “o porque a Administração contrata e o que ela quer atingir 

nas contratações” como os elementos definidores dos contratos administrativos.76 

Procura-se incorporar essas discussões, adotando, como ponto de partida para a 

formulação que se adotará neste trabalho, a existência jurídica dos contratos administrativos, 

enquanto integrante da categoria jurídica dos contratos.77 

Sob essas formulações, registra-se como conceito de contrato administrativo, para os 

fins deste trabalho, aquele desenvolvido por Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA em 

Contrato administrativo (2012), em face de sua aderência a “um novo ponto de convergência” 

do “fenômeno contratual envolvendo a Administração Pública”.78  

Desse modo, aplicando a lição de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA quanto 

aos elementos substancias do contrato, por contrato administrativo deve-se entender toda a 

atividade contratual com participação da Administração Pública na qual 

do ponto de vista estrutural, a existência de um acordo de vontades de partes 
diversas, com o objetivo de se criar uma situação jurídica individual; e, em 
perspectiva funcional, o respeito à palavra consensualmente dada, 

                                                   
75 “Em breves palavras, trata-se de distinguir a perspectiva estrutural, que tem por objeto de análise o fenômeno 
jurídico tomado no aspecto do modo de ser do sistema jurídico [...], da perspectiva funcional, que indaga quanto 
à função a ser desempenhada pelo Direito no contexto da sociedade humana.” (MENEZES DE ALMEIDA, 
2012, 64) 
76 Para fundamentar sua escolha pela perspectiva finalista, Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981, 04-
05) tece criticas à perspectiva estrutural de caracterizar os contratos administrativos, pelo fato de que, sob esta 
ótica, “[t]udo se resume na mesma fenomenologia, numa mesma figura de natureza diversa diante da ação 
estatal”, na qual “o regime jurídico [dos contratos administrativos] é um só na sua unidade primária e 
substancial” em relação às demais espécies integrantes dessa categoria jurídica. 
77 Nesse sentido, acompanha-se a doutrina de, entre outros, Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 
14), Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010a, 253-255), Romeu Felipe BACELLAR FILHO (2007, 166 e ss) e 
Edmir de Netto de ARAÚJO (1987, 12-15). 
78 Para uma imediata compreensão do que se disse, cf., na Introdução do mencionado trabalho de Fernando Dias 
MENEZES DE ALMEIDA (2012), os tópicos Tese (p. 13-14) e Premissa geral (p. 14-16). 



37 
 

 

garantindo-se a confiança dela decorrente e, em última análise, a paz 
social.79    

 Continuando na proposição de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 383-

384), o aspecto “especificamente administrativo” advém do fato desta espécie da categoria 

contratual admitir, “potencialmente, a incidência do regime de Direito público autoexecutório 

inerente a toda ação Administrativa, acompanhado, em distintos graus, de prerrogativas de 

ação unilateral”, esclarecendo que esta potencial de incidência do regime de Direito público 

admite “todas as gradações possíveis de incidência de um regime publicístico, até, no limite 

mínimo, ante a ausência de prerrogativas autoexecutórias, chegar-se a um regime privado”.   

Desse modo, relacionando a conclusão de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA 

(2012, 384) com o objeto desta pesquisa, investiga-se, “transitando aqui para a utilidade da 

teoria”, a qual ente federado cabe, tendo em vista a distribuição das competências entre as 

unidades federadas definida pelo texto constitucional de 1988, estabelecer “a indicação de 

critério para a incidência, ou não, e em que grau, de um regime de prerrogativas da 

Administração”.80   

Assim, ao se mencionar ao longo deste trabalho a expressão contrato administrativo 

não se propõe um exame desta figura por uma perspectiva exclusivamente estrutural ou 

finalística, já que não se quer dar assento aos debates, no âmbito da teoria dos contratos 

administrativos, quanto à sua existência enquanto acordo de vontades, aos limites – fruto de 

uma perspectiva individualista do Direito dos contratos – da autonomia da vontade dos entes 

públicos, aos fundamentos para as notas peculiaridades em favor da Administração Pública 

ou, especificamente, aos elementos de exorbitância do Direito “comum”. Quer-se, neste 

estudo, para conversar com Edmir Netto de ARAÚJO (1987, 28), tão somente examinar a 

qual ente federado compete “[f]ixar o regime jurídico do contrato” ao qual as Administrações 

Públicas estarão vinculadas. 

É esta visão ligada aos elementos substanciais dos contratos administrativos, hábil à 

incidência de uma regência normativa especial, em face das condicionantes jurídicas impostas 

                                                   
79 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 67). 
80 A relação apresentada entre competência legislativa dos entes federados e poder normativo, para estabelecer o 
regime jurídico de prerrogativas em favor da Administração Pública, é produto de elaboração deste trabalho que 
não tem relação com a conclusão formulada por Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012) que segue 
uma abordagem genérica, preocupada com a aproximação entre teoria e política legislativa, em matéria de 
contratos administrativos. 
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à pessoa que celebra a avença ou ao objeto contratual,81 que interessará ao longo desta 

pesquisa.  

Adotando essa noção de contrato administrativo, objetiva-se, como mencionado para 

justificar o acolhimento teórico de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012), fazer 

com que a análise empreendida neste trabalho seja apta para incluir, em seu escopo, os novos 

instrumentos convencionais, utilizados pela Administração Pública, ainda que estes desafiem 

a teoria clássica dos contratos administrativos.82 Desse modo, destaca-se a equivalência das 

expressões contratos administrativos e módulos convencionais83, formulada por Fernando 

Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 236-296), para responder à “insuficiência intrínseca 

da teoria do contrato administrativo para explicar completa e adequadamente o fenômeno 

contratual da Administração”84. 

Assentada a noção de contrato administrativo que será adotada neste trabalho, far-se-á, 

em seguida, alguns comentários entre o que foi formulado por contrato administrativo e a sua 

relação com as ideias de convênio, contrato público e contrato celebrado pela Administração 

Pública. 

Iniciando com a clássica formulação de anteposição entre contrato – de modo 

genérico, incluindo a espécie dos contratos administrativos – e convênio, sendo este a “forma 

de ajuste entre o Poder Público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos 

de interesse comum”85 e aquele o acordo no qual “os interesses e finalidades visados pelas 

partes apresentam-se contraditórios e opostos, condicionando-se reciprocamente, uns como 

causa dos outros”86, registra-se o apontamento de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA 

(2012, 243), de que se trata de uma “distinção que não leva a consequências jurídicas 

essenciais [...] e não se preocupa com o aspecto que [...] conduz a resultados juridicamente 

                                                   
81 Para os elementos a justificar a incidência do regime jurídico publicista nos contratos administrativos, cf. 
Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 384. 
82 “[A] teoria clássica [dos contratos administrativos] depara o florescimento de atuações administrativas 
instrumentalizadas por módulos convencionais ou contratuais, decorrentes de consenso, acordo, cooperação, 
parceria entre Administração e particulares ou entre órgãos e entidades públicas. Diante desse novo modo de 
atuar, novos tipos de ajustes foram surgindo, com moldes que não se enquadram no padrão clássico de contrato 
administrativo, nem no padrão de contrato vigente no século XIX. Discute-se, então, se esses novos ajustes 
enquadram-se ou não na figura contratual, tal como se discutiu quanto ao contrato administrativo.” 
(MEDAUAR, 2010, 216) 
83 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 240) agrupa as figuras contratuais da Administração Pública 
em três grupos de módulos convencionais: (i) cooperação, “pelos quais a Administração e a(s) outra(s) parte(s) 
estabelecem obrigacionalmente um conjunto de esforços para alcançarem um fim comum”; (ii) de concessão, 
“pelos quais a Administração transfere à outra parte o exercício de atividade ou o uso de elemento que lhe é e 
continuará sendo próprio”; (iii) instrumentais, “pelos quais a Administração, como de resto fazem também as 
pessoas privadas, busca suprir suas necessidades instrumentais”. 
84 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 236. 
85 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 337. 
86 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 255. 
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relevantes”. Seguindo a lição do mencionado autor, entende-se não haver a mencionada 

anteposição, tendo em vista, sob o que se conceituou para contrato, que também se trata de 

acordo de vontades de partes diversas, criadora de uma situação jurídica individual, 

garantindo confiança à palavra consensualmente dada e o alcance da paz social. Ademais, 

parece ser possível também alinhar a noção de convênio ao que se formulou por contrato 

administrativo, nas situações em que, dependendo do regime jurídico atribuído àquele – como 

parece ser o arranjo do artigo 116 da Lei 8.666/1993, na menção “[a]plicam-se as disposições 

desta Lei, no que couber” –, potencialmente admitir a incidência do regime de Direito 

público autoexecutório inerente à ação administrativa.   

Quanto à relação entre contrato público e contrato administrativo, vislumbrada 

tradicionalmente, como propõe José CRETELLA JÚNIOR,87 na qual o contrato público é 

gênero do qual o contrato administrativo é espécie, entende-se haver uma anteposição de 

nomenclatura incompatível com a construção acima proposta para contrato administrativo, na 

medida em que, conforme se disse, o regime de Direito público é uma característica potencial, 

e não certa, a todos estes instrumentos de acordo, de modo que, eventualmente, os contratos 

administrativos seguirão o regime privado, aparentemente inconciliável com as consequências 

da aposição do termo público. Assim, procurar-se-á, no quanto for possível, não trabalhar essa 

relação contrato administrativo enquanto espécie de contrato público, considerando se tratar 

de uma elaboração dispensável para o desenvolvimento deste trabalho.  

Por fim, resta examinar os contratos administrativos à luz da noção de contrato 

celebrado pela Administração Pública. Ainda que hábil a englobar também os contratos 

travados pela Administração Pública cuja regência seja predominantemente regulada pelo 

regime jurídico privado e, portanto, a princípio, condizente com a forma como se caracterizou 

o contrato administrativo, entende-se que a expressão contrato celebrado pela Administração 

Pública alcança menos do que o termo contrato administrativo. Se contrato celebrado pela 

Administração Pública sugere como elemento caracterizador um aspecto de ordem subjetiva – 

a presença da Administração Pública com parte contratual –, a conceituação substancial acima 

proposta para contrato administrativo tem como critério definidor a criação de uma situação 

jurídica individual, mediante a celebração do acordo de vontades, com potencial incidência do 

regime jurídico de Direito público, que vai além da mera participação da Administração 

Pública na avença. Desse modo, a expressão contrato celebrado pela Administração Pública 

                                                   
87 Por todos, cf. José CRETELLA JÚNIOR (1997, 26): “nada mais é o contrato administrativo do que uma 
espécie do gênero contrato de Direito Público: é um contrato de Direito Público, em matéria administrativa, no 
qual figura a Administração como parte interessada, objetivando fins públicos.”  
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será utilizada com o fim exclusivo de marcar a presença da Administração Pública no ajuste 

contratual, sem que, necessariamente, se esteja a falar em contrato administrativo.  

Registrados os aspectos conceituais que marcarão a noção de contratos administrativos 

ao longo deste trabalho, passa-se, para os desenvolvimentos posteriores que serão 

empreendidos nesta pesquisa, à caracterização do que se entenderá por normas de contratos 

administrativos.  

Para definir estas normas, acolhe-se a história legislativa na matéria dos contratos 

administrativos. Percorrendo os diplomas que abordaram o tema dos contratos 

administrativos, encontrou-se um padrão nas seções destinadas ao tratamento desses regimes 

contratuais, de modo que serão entendidas como normas de contrato administrativo aquelas 

que prescrevem:  

(i) regras gerais aplicáveis aos contratos administrativos (União Federal: Lei 

8.666/1993, artigos 54 a 59; Decreto-lei 2.300/1986, artigos 44 a 49; 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 

15.783/1922, artigos 764 a 767 e 772; Estado de São Paulo: Lei Estadual 

6.544/1989, artigos 49 a 54; Lei Estadual 89/1972, artigos 40 a 42; Lei 

Estadual 10.395/1970, artigos 41 a 44; Município de São Paulo: Lei 

Municipal 10.544/1988, artigos 69 a 75; Lei Municipal 8.248/1975, artigos 

36 a 38);   

(ii) regras de forma dos contratos administrativos (União Federal: Lei 

8.666/1993, artigos 60 a 64; Decreto-lei 2.300/1986, artigos 50 a 54; 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 

15.783/1922, artigos 773 a 794; Estado de São Paulo: Lei Estadual 

6.544/1989, artigos 55 a 61; Lei Estadual 89/1972, artigos 43 a 47; Lei 

Estadual 10.395/1970, artigos 45 a 50; Município de São Paulo: Lei 

Municipal 10.544/1988, artigos 76 a 80; Lei Municipal 8.248/1975, artigos 

39 a 43);88   

(iii) regras de execução dos contratos administrativos (União Federal: Lei 

8.666/1993, artigo 65; Decreto-lei 2.300/1986, artigo 55; Regulamento 

Geral de Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 15.783/1922, artigos 

795 a 797; Estado de São Paulo: Lei Estadual 6.544/1989, artigos 63 a 74; 
                                                   

88 Nota-se que as legislações mencionadas, em sua maioria, trazem seção relativa à formalização dos contratos 
administrativos, incluindo normas relativas tanto a este aspecto, como normas de ordenação dos aspectos de 
forma desse ajuste. Desse modo, trabalhou-se com a noção de regras de forma, tendo em vista que, como se verá 
em conceituação a seguir elaborada, regras de formalização são próprias às normas de contratação. 
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Lei Estadual 89/1972, artigos 49 a 59; Lei Estadual 10.395/1970, artigos 52 

a 63; Município de São Paulo: Lei Municipal 10.544/1988, artigos 85 a 96; 

Lei Municipal 8.248/1975, artigos 45 a 56);  

(iv) regras para a alteração dos contratos administrativos (União Federal: Lei 

8.666/1993, artigos 66 a 76; Decreto-lei 2.300/1986, artigos 56 a 66; 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 

15.783/1922, artigo 797; Estado de São Paulo: Lei Estadual 6.544/1989, 

artigo 62; Lei Estadual 89/1972, artigo 48; Lei Estadual 10.395/1970, 

artigo 51; Município de São Paulo: Lei Municipal 10.544/1988, artigos 81 

a 84; Lei Municipal 8.248/1975, artigo 44) 

(v) regras de inexecução e de rescisão dos contratos administrativos (União 

Federal: Lei 8.666/1993, artigos 77 a 80; Decreto-lei 2.300/1986, artigos 67 

a 70; Regulamento Geral de Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 

15.783/1922, artigos 798 a 799 e 801 a 802; Estado de São Paulo: Lei 

Estadual 6.544/1989, artigos 75 a 78; Lei Estadual 89/1972, artigos 60 a 

63; Lei Estadual 10.395/1970, artigos 64 a 67; Município de São Paulo: Lei 

Municipal 10.544/1988, artigos 97 a 100; Lei Municipal 8.248/1975, 

artigos 57 a 60); 

(vi) regras de penalidades dos contratos administrativos (União Federal: Lei 

8.666/1993, artigos 86 a 88; Decreto-lei 2.300/1986, artigos 71 a 74; 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 

15.783/1922, artigo 771; Estado de São Paulo: Lei Estadual 6.544/1989, 

artigos 80 a 82; Lei Estadual 89/1972, artigos 65 a 67; Lei Estadual 

10.395/1970, artigo 68; Município de São Paulo: Lei Municipal 

10.544/1988, artigos 101 a 106; Lei Municipal 8.248/1975, artigos 62 a 

63); 

Além desses seis temas, destaca-se, também a partir da perspectiva normativa, como 

normas dos contratos administrativos aqueles comandos que preveem condutas em matéria de 

garantias89 e métodos alternativos de resoluções de conflitos90 – registrando que este último 

                                                   
89 União Federal: Lei 8.666/1993, artigo 55, VI; Decreto-lei 2.300/1986, artigo 45, VI; Regulamento Geral de 
Contabilidade Pública – Anexo do Decreto 15.783/1922, artigo 770; Estado de São Paulo: Lei Estadual 
6.544/1989, artigo 50, VI; Lei Estadual 89/1972, artigo 41, VI; Lei Estadual 10.395/1970, artigo 43, VI; 
Município de São Paulo: Lei Municipal 10.544/1988, artigo 70, IX; Lei Municipal 8.248/1975, artigo 37, VIII. 
90 União Federal: Lei 11.079/2004, artigo 11, III; Lei 8.987/1995, artigo 23-A; Estado de São Paulo: Lei 
Estadual 11.688/2004, artigo 11; Município de São Paulo: Lei Municipal 14.517/2007, artigo 9º. 
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tem manifestação enquanto norma de contrato administrativo restrita às legislações recentes, 

regulamentadoras desse contratos em matéria de concessão de serviços públicos.  

Isto posto, deve-se ainda, para um claro desenvolvimento deste trabalho, distinguir as 

normas de contratos administrativos acima caracterizadas das normas de contratação e de 

licitação. Trata-se de uma distinção com fins metodológicos, para se trabalhar as indagações e 

hipóteses lançadas nesta pesquisa. Com isso, não se perde de vista que, por vezes, no uso 

legislativo, jurisprudencial ou doutrinário congregam-se as noções que foram apartadas para 

os fins desta pesquisa como conceitos sinônimos, de modo que, por exemplo, normas de 

contratação signifiquem normas de contratos ou normas de licitação. Também não se pretende 

afastar o cunho investigativo desta pesquisa para torná-la simplesmente a defesa de uma ideia 

– no caso, como já se brevemente assentou, de que não há autorização constitucional, 

admitindo à União Federal, estabelecer normas gerais de abrangência nacional em matéria de 

contratos administrativos aplicáveis aos Estados-membros e Municípios. Desse modo, 

propõe-se a conceituação para cada uma das espécies de normas elencadas no artigo 22, 

XXVII, da Constituição de 1988 – contratação e licitação –, a fim de que, no exame do 

tratamento legislativo, jurisprudencial ou doutrinário das matérias, possa-se buscar nessas 

fontes o que se adotou neste tópico como essencial de cada espécie de norma, enfrentando, 

uma vez de posse desses conceitos, a premissa desta pesquisa. 

Assim, por normas de contratação, serão entendidas as normas que regulam o 

procedimento e o processo91 de contratação do parceiro da Administração Pública. Esse 

sentido atribuído à palavra contratação, ainda que disperso e não sistematizado na doutrina, 

pode ser sutilmente observado em autores que trabalham o tema dos contratos administrativos 

e das contratações e licitações públicas.  

É o caso de Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981) que, em consideração 

sobre o assunto, ainda antes da Constituição de 1988, afirma  

[n]a base dos princípios reguladores das contratações administrativas jamais 
vigorou o arbítrio ou a discrição, mas a concorrência pública como o 
processo normal mais adequado à realização de obras e serviços de qualquer 
espécie ou natureza.92    

Nesse sentido, retomando a já mencionada lição de Fernando Dias MENEZES DE 

ALMEIDA (2012, 201), “contratação é a ação de contratar” e abrange, assim, “as normas de 

                                                   
91 Cf. artigo 37, XXI, da Constituição Federal de 1988. 
92 Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO, 1981, 125. 
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regência do ato de contratar (ex.: necessidade de previsão de recursos orçamentários, respeito 

ao resultado do procedimento licitatório, controles externos e internos pertinentes)”. 

Sob esta ótica, conceitua-se, para os fins deste trabalho, normas de contratação como 

aquelas relacionadas à ação de contratar da Administração Pública, ordenando e regulando o 

conjunto de atividades administrativas procedimentais e processuais a ela relativas, desde a 

manifestação inicial da vontade governamental de contratar até os procedimentos finais de 

encerramento da avença contratual. 

Já quanto às normas de licitação, observa-se a posição de Hely Lopes MEIRELLES 

(1987, 04), para quem, a “licitação é o procedimento administrativo preparatório do contrato; 

é a condição para a sua formalização”, sendo que “[p]ela licitação se seleciona a melhor 

proposta” para a Administração Pública. 

 Assim, a partir desse entendimento exposto por Hely Lopes MEIRELLES, 

conformando-o à luz da Constituição de 1988, na redação do artigo 37, XXI, já que a noção 

formulada é anterior a sua edição, serão entendidas por normas de licitação aquelas 

condizentes com o processo administrativo preparatório do contrato pela qual se seleciona a 

melhor proposta, com “igualdade de condições a todos os concorrentes” e no qual apenas se 

“permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações”, cujo estabelecimento é posterior, mediante o instrumento dos 

contratos.  

Nesse sentido, são normas de licitação aquelas que, observando os parâmetros 

constitucionais, estabelecem o processo e as modalidades – no caso brasileiro, concorrência, 

tomada de preços, convite, leilão, concurso e pregão;93 bem como a organização das 

dispensas94 ou inexigibilidades95 – de seleção do parceiro contratual da Administração 

Pública. Segue nessa conceituação, a perspectiva de Adilson Abreu DALLARI (2003, 24), 

para quem, a licitação é “pura e simplesmente a eleição de um contratante com a 

Administração”96. 

                                                   
93 Artigo 22, da Lei 8.666/1993, e artigo 1º, da Lei 10.520/2002.  
94 Artigo 24, da Lei 8.666/1993. 
95 Artigo 25, da Lei 8.666/1993. 
96 Em outra passagem, Adilson Abreu DALLARI (2003, 18) cria o seguinte exemplo para esclarecer sua posição, 
“[a] licitação está para os contratos assim como o concurso público está para as pessoas. Quando a 
Administração Pública precisa de gente nos seus quadros funcionais, faz um concurso público, ou seja, adota um 
procedimento administrativo tendente à seleção de pessoas que serão, depois, nomeadas. Quando a 
Administração Pública precisa de bens, de serviços, da realização de obras, faz uma licitação para selecionar 
alguém com quem, posteriormente, irá contratar.” 
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Assentadas estas noções, resta, para concluir o tópico proposto, clarear sob quais bases 

se vislumbra com mais intensidade a distinção entre as normas de contratos administrativos, 

contratação e licitação, trabalhadas neste tópico, justificando as conceituações adotadas. 

Portanto, em primeiro lugar registra-se a distinção entre normas de contratos 

administrativos e normas de contratação e de licitação. 

Na relação entre normas de contratos administrativos e normas de contratação, segue, 

outra vez, a opinião de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 201), para quem 

“contratação é a ação de contratar, enquanto contrato é o objeto dessa ação”. Quanto à 

distinção entre normas de contrato administrativo e normas de licitação, resgata-se de Hely 

Lopes MEIRELLES (1987, 04), segundo o qual “licitação é o procedimento administrativo 

preparatório do contrato” e, portanto, o seu “antecedente necessário”. 

Por fim, para apartar as normas de licitação das normas de contratação, assume-se não 

haver palavra inútil no texto constitucional, nem relação de continência entre cada espécie de 

norma. Desse modo, registra-se que, em consideração não usual à doutrina dominante97, 

enquanto as normas de contratação referem-se ao conjunto de ações executadas pela 

Administração Pública para contratar com um parceiro, as normas de licitação tem objeto 

particular que se impõe como condição à atividade de contratar, constituindo-se num conjunto 

de técnicas que, embora processuais, como algumas daquelas relativas às normas de 

contratação, tem função específica de tão somente selecionar o parceiro contratual, escapando 

ao plano das normas relacionadas à ação de contratar.  

4. Noções: normas gerais; lei geral; e lei nacional 

Neste Capítulo de Noções Preliminares, vale assentar o tratamento que se destinará 

aos termos normas gerais, lei geral e lei nacional, ao longo deste trabalho.  

Iniciando pelas normas gerais, o referencial teórico adotado decorre da conceituação 

formulada por Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO (1988), não só pelo completo 

enfretamento teórico da questão, mas principalmente por situar o assunto sobre a perspectiva 

da organização federativa do Estado, de modo que se entenderá por normas gerais as:  

declarações principiológicas que cabe à União editar, no uso de sua 
competência concorrente limita, restrita ao estabelecimento de diretrizes 
nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas pelos Estados-
Membros98 na feitura das suas respectivas legislações, através de normas 
específicas e particularizantes que as detalharão, de modo que possam ser 

                                                   
97 Por toda a doutrina, cf. Odete MEDAUR (2010, 187) e Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010a, 350-351). 
98 No caso do arranjo da Constituição de 1988, também pelos Municípios.  
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aplicadas, direta e imediatamente, às relações e situações concretas a que se 
destinam, em seus respectivos âmbitos políticos.99 

Dito isso, pode-se avançar para a compreensão do significado atribuído neste trabalho 

para os termos lei geral e lei nacional. 

Por lei geral, entende-se o documento normativo que se pretende ordenador de todo o 

instituto por ele regulador, por uma perspectiva geral e apto a derrogações em face de normas 

específicas. Segue-se, desse modo, o sentido atribuído por Fernando Dias MENEZES DE 

ALMEIDA (2012, 200), para quem, lei geral é aquela capaz de “reger os casos de que trata 

expressamente e ainda se aplicar subsidiariamente a casos disciplinados por leis especiais”. 

Para se referir ao poder das unidades federadas para estabelecerem normas dessa natureza, 

utilizar-se-á, ao longo do trabalho, da expressão competência legislativa genérica, registrando 

que se preferiu esta à frase competência legislativa para editar lei geral por, em menos 

palavras, exprimir a mesma ideia. 

Para concluir, esclarece-se que lei nacional é aquela que, muito embora expedida por 

determinado ente federado, aplica-se, em face de competência constitucional atribuída a esta 

unidade federada, a todos os entes do Estado federado. Pela lógica do Estado federado e pelos 

limites territoriais impostos à incidência normativa de Estados-membros e Municípios, 

quando se fala de lei nacional, refere-se ao poder atribuído à União Federal, para no exercício 

de competência legislativa, estabelecer normas de aplicação a todas as demais unidades 

federativas. 

Neste sentido, a atribuição constitucional de competência legislativa a determinado 

ente federado para expedir normas gerais, conforme acima conceituado, sobre determinada 

matéria é também uma lei nacional. Observa-se, contudo, que o conceito de lei nacional não 

se limite à noção de normas gerais – ainda que esta, pela conceituação adotada, seja sempre 

uma lei nacional –, já que, conforme o arranjo constitucionalmente previsto, nem sempre uma 

lei nacional se restringirá ao aspecto das normas gerais, podendo regular determinado tema 

de modo integral.  

5. Ordem constitucional de 1988: Administração Pública, Direito 
administrativo, competências dos entes federados e contratos 
administrativos 

O objetivo deste tópico da pesquisa é examinar o arranjo conferido pela Constituição 

de 1988, sob a perspectiva do modelo federativo de Estado, à Administração Pública, o ramo 

                                                   
99 Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, 1988, 159. 
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do Direito que a organiza – o Direito administrativo – e a partilha dos poderes da ação 

administrativa entre as unidades federadas. Por fim, far-se-á uma breve consideração sobre as 

menções constitucionais ao tema dos contratos, investigando a relação entre essas e as normas 

de contratos administrativos. 

Como já se registrou, a Constituição de 1988, em seus artigos 1º e 18, sagrou o modelo 

federativo de Estado, com a definição de quatro tipos de entes – União Federal, Estados-

membros, Distrito Federal e Municípios – autônomos, política e administrativamente, nos 

termos por ela estabelecidos.  

Sob esta consideração, não se pode deixar de anotar o aspecto inovador promovido 

pela Constituição de 1988 com um capítulo do texto constitucional exclusivamente destinado 

à Administração Pública, dentro do título reservado à organização do Estado Brasileiro, 

congregando não só disposições relativas aos servidores públicos civis e militares, como era a 

prática constitucional brasileira anterior à Carta de 1988, mas também outras disposições 

gerais relativas ao modo de ser da Administração Pública brasileira. Às normas constantes no 

capítulo destinado à Administração Pública na Constituição de 1988, não se pode deixar de 

anotar outras disposições que, espalhadas por outros títulos e capítulos do texto 

constitucional, completam a caracterização da estrutura básica da Administração Pública 

pátria.  

Para Odete MEDAUAR (2010, 51), o fato das Constituições contemporâneas 

preocuparem-se de “modo mais amplo e profundo” com a estruturação da Administração 

Pública, demonstrada na “tendência paralela de inserção, nas Constituições, de preceitos que 

antes figuravam em leis sobre matéria administrativa”, decorre da própria “expansão da 

atividade administrativa, sobretudo no âmbito social e econômico”.  

Com isso, segundo Odete MEDAUAR (2010, 52), ao constitucionalizar as orientações 

para a Administração Pública no texto constitucional de 1988, foram traçadas “as diretrizes de 

um modelo de Administração”. Este aspecto é absolutamente relevante diante do quadro 

federativo do Estado brasileiro, uma vez que uniformiza, no cenário nacional, aspectos da 

organização da Administração Pública de cada unidade federada, limitando a autonomia 

dessas para dispor de modo diverso na estruturação de suas Administrações Públicas. 

Outra consequência deste aspecto, conforme também observado por Odete 

MEDAUAR (2010, 52-53), é a constitucionalização de institutos de Direito administrativo, 

como ocorre com os princípios jurídicos aplicáveis à Administração Pública, forma de 

ingresso de pessoal na Administração Pública, organização da Administração Pública e suas 
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pessoas jurídicas, regras sobre a responsabilidade civil da Administração Pública, entre outros 

temas próprios ao Direito administrativo. Segundo Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 

[a] circunstância da Constituição de 1988 ter dedicado capítulo próprio à 
Administração Pública conduz à formação de um Direito Administrativo 
nacional, baseado em normas constitucionais principiológicas, gerais e 
específicas. A autonomia dos entes federados – e notadamente o exercício de 
suas competências legislativas – subordina-se às normas constitucionais 
aplicáveis à União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal, 
segundo o caput, do art. 37.100 

A despeito do texto constitucional não atribuir competência legislativa expressa aos 

entes federados para tratar de Direito administrativo, configurando efetiva matéria de 

competência remanescente dos entes federados, o poder de conformação por cada unidade 

federada de sua respectiva Administração Pública, deverá observar os ditames e limitações 

das disposições constitucionais, já que, como observa o trecho acima transcrito de Romeu 

Felipe BACELLAR FILHO, há, na Carta de 1988, um “Direito Administrativo nacional” que 

decorre, especialmente, daquelas normas constantes no Capítulo VII – Da Administração 

Pública, do Título III – Da Organização do Estado da Constituição. 

Dessa ponderação, um aspecto preambular merece ser observado. Ao falar em 

competência legislativa remanescente dos entes federados no tema do Direito administrativo, 

não se está a dizer, como observa Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2008, 200), “de 

que tal matéria recai na competência privativa residual dos Estados[-membros]”, já que 

por força de regra, essencial em uma federação, da autonomia dos entes 
federados (Constituição Federal, art. 18), cada ente detém privativamente a 
competência para se auto-administrar, o que implica tanto a prática de atos 
materiais de administração, como a produção de legislação de Direito 
administrativo aplicável no respectivo âmbito. 101   

Feito esse registro, anota-se que o fenômeno da constitucionalização do Direito 

administrativo experimentado na Constituição de 1988, não é isolado e se insere dentro do 

contexto da constitucionalização do Direito, experimentado nas sociedades ocidentais, a partir 

da segunda metade do século XX.  

Em análise abrangente da constitucionalização do Direito, Luís Roberto BARROSO 

(2012, 31-33) identifica três possíveis vertentes de análise: a compreensão de um 

ordenamento jurídico dotado de uma Constituição com supremacia; a incorporação, pela 

                                                   
100 Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 2007, 30. 
101 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2008a, 200. 
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Constituição formal, de ramos do Direito tradicionalmente, afetos à espécie normativa de lei; 

e a centralidade das normas de Direitos fundamentais na Constituição.  

Desses três aspectos, cuidar-se-á com mais atenção dos dois últimos, pelas suas diretas 

inflexões sobre tema do Direito administrativo. 

Tomando o aspecto da incorporação das normas tradicionalmente infraconstitucionais 

ao texto da Constituição Formal, Luís Roberto BARROSO (2012), em texto crítico, faz clara 

apresentação deste ponto à luz da Constituição de 1988: 

é bem de ver que todos os principais ramos do direito infraconstitucional 
tiveram aspectos seus, de maior ou menor relevância, tratados na 
Constituição. A catalogação dessas previsões vai dos princípios gerais às 
regras miúdas, levando o leitor do espanto ao fastio. Assim se passa com o 
Direito Administrativo, Civil, Penal, do Trabalho, Processual Civil e Penal, 
Financeiro e Orçamentário, Tributário, Internacional, [...]. 
Trata-se da constitucionalização das fontes do direito naquela matéria. Tal 
circunstância, nem sempre desejável, interfere com os limites de atuação do 
legislador ordinário e com a leitura constitucional a ser empreendida pelo 
Judiciário em relação ao tema que foi constitucionalizado.102 

Sem deixar de dar razão à crítica formulada, em especial pelo desprestígio das outras 

espécies normativas do sistema jurídico positivo,103 este fenômeno traz consequência 

importante num Estado organizado sob a forma federativa, qual seja a padronização, entre os 

entes federados, de elementos de Direito administrativo e de seus institutos naquilo que 

recebem regulação pelo texto constitucional.  

Assim, mesmo que não intencionalmente, ao alçar normas de Direito administrativo, 

destinadas a regular a Administração Pública, para a Constituição Federal, o constituinte – no 

exercício seja do poder originário, seja do poder derivado – uniformiza também pela 

perspectiva jurídica as condutas das Administrações Públicas de todos os entes da federação.  

Tal fato, ainda que criticável do ponto de vista de política legislativa ou de teoria 

constitucional quanto à consequência centralizadora na estrutura de um Estado organizado 

pela perspectiva federativa, parece ser a forma juridicamente adequada para padronizar o 

modo de ser da Administração Pública, já que faz decorrer do texto constitucional as 

limitações às unidades federadas, forjando uma ordenação centralizada do Estado federal não 

                                                   
102 Luís Roberto BARROSO, 2012, 40-41. 
103 Ressalvam-se aqui as normas jurídicas setoriais, altamente específicas das matérias e dos procedimentos 
regulados, como são, entre outras, as resoluções do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) que, conforme a especialização do agir administrativo, tornaram-se cada vez mais relevantes 
no cenário normativo, de modo que a sensação é da existência de um verdadeiro hiato entre a Constituição 
Federal e tais normas jurídicas, em face do descrédito com as normas jurídicas situadas hierarquicamente entre 
esses extremos, como é o caso da lei. 
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pela interpretação doutrinária, mas pelas próprias disposições de Direito, em diploma hábil 

para este resultado, qual seja, a Constituição Federal.  

Aqui importa apontar, como decorrência deste aspecto, o limite que se impõe a uma 

reforma nacional da organização da Administração Pública que, para terem a abrangência 

requerida pelos agentes políticos, muitas vezes requerem modificações no texto 

constitucional.104 Com isso, propostas, como a apresentada pela Comissão de Juristas, 

constituída pela Portaria 426, de 06 de dezembro de 2007, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão – publicada em livro, acompanhada de estudos sobre a proposta, sob a 

organização de Paulo MODESTO (2010) –, com o objetivo de estabelecer, nas palavras de 

Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010b, 23 e 22, respectivamente), “lei de âmbito nacional, 

contendo normas gerais” quantos aos “sujeitos que compõem a Administração direta e 

indireta”, parecem encontrar grande dificuldade de compatibilizarem-se com a distribuição 

das competências previstas para a ordenação normativa da Administração Pública.105        

Avançado para a segunda linha de análise destacada, decorrente da 

constitucionalização do Direito, cuida-se da centralidade do tema dos Direitos fundamentais 

nas Cartas Constitucionais e a consequência deste aspecto na estruturação do Direito 

administrativo brasileiro, a influenciar o próprio modo de ser da Administração Pública.    

Marcada por este traço de centralidade para com as normas de Direitos fundamentais, 

ante a tradicional preponderância das normas de estruturação dos poderes do Estado,106 a 

Constituição de 1988 operou uma profunda inflexão no modo como o Direito constitucional 

brasileiro organizou a forma de atuar da máquina estatal.  

Nas palavras de Odete MEDAUAR (2008, 102 e 107), a Constituição Federal de 1988 

deu predominância aos “direitos das pessoas”, revelando-se “catalizadora da evolução do 

Direito administrativo e de práticas administrativas em prol dos direitos das pessoas físicas e 

jurídicas”, pela flagrante inflexão da forma de ser do Direito administrativo: de um direito da 

                                                   
104 Ilustrativo nesse sentido, a Emenda Constitucional 19, de 04 de junho de 1998, que pretendeu instituir uma 
reforma abrangente a toda a Administração Pública brasileira, mediante a modificação de “princípios e normas 
da Administração Pública”, como declara a sua ementa, previstas no texto constitucional. 
105 Nota-se que um dos fundamentos para que norma da União Federal institua, em âmbito nacional, normas 
gerais sobre a Administração pública direta e indireta – segundo consta da ementa do Anteprojeto (MODESTO, 
2010, 397) – não é, conforme aponta Carlos Ari SUNDFELD (2010, 59), uma competência própria de Direito 
administrativo, mas a competência legislativa da União Federal em matéria de Direito civil e comercial, 
constante no artigo 22, I, da Constituição de 1988, já que “a definição das classes e tipos de pessoas jurídicas 
existentes em nosso Direito é tarefa do legislador nacional, [...] mesmo quando envolva as pessoas estatais”. 
106 Nesse sentido, na Constituição de 1988, o título constitucional Dos Direitos e Garantias Fundamentais 
(Título II) precede aquele Da Organização do Estado (Título III), invertendo o tradicional arranjo dos textos 
constitucionais brasileiros que a precederam. 
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autoridade, para um direito das pessoas. Tanto é assim, que para a autora, na Constituição de 

1988, há “mais sujeições à Administração do que prerrogativas”.  

Examinando esse reposicionamento do Direito administrativo, Luís Roberto 

BARROSO (2012, 49-50) anota o impacto dessa nova relação Administração e indivíduo nos 

paradigmas tradicionais deste ramo do Direito, destacando a redefinição da ideia de 

supremacia de interesse público sobre o interesse particular, a vinculação direta do 

administrador à Constituição e a possibilidade de controle judicial do mérito administrativo.   

Dito isso, conclui-se o exame dessa abordagem da influência da Constituição de 1988 

na conformação da Administração Pública e dos princípios cardeais do Direito administrativo 

com a constatação de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2013). A partir da análise 

dos temas das teses e dissertações produzidas na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo após a égide da Constituição de 1988,107 o autor aponta quatro “linhas de mudança” no 

Direito administrativo brasileiro, ante a influência da Carta Constitucional de 1988: 

[e]m primeiro lugar: uma tendência de se enxergar, criticamente, o 
conjunto normativo formado pelo direito administrativo e o conjunto de 
ideias construído por seus teóricos, ao longo de sua evolução histórica. [...] 
Em segundo lugar: uma tendência de fundamentar a explicação dos temas 
de direito administrativo a partir das bases postas pela nova Constituição 
para a administração pública. [...] 
Em terceiro lugar – e como um desdobramento que merece destaque 
específico a partir do que acaba de se dizer sobre os fundamentos 
constitucionais: a tendência de se dedicar atenção especial ao tema dos 
princípios constitucionais da administração e aos direitos como vetores da 
ação administrativa. [...] 
Em quarto lugar: a transversalidade temática que o direito administrativo 
passa a ter em relação a outros dos que se convencionam dizer “ramos do 
direito”, para efeitos das atividades acadêmicas.108 

Fixados os pontos sobre a constitucionalização do Direito administrativo, parte-se para 

uma análise geral da distribuição de competência entre os entes federados na Constituição de 

1988. 

Para tanto, retoma-se o que já se afirmou neste Capítulo do trabalho, qual seja, a noção 

de competências109, divididos nas espécies, competências legislativas110 e competências não 

legislativas111, distribuídas segundo as técnicas de repartição das competências enumeradas112, 

                                                   
107 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2013, 349-362. 
108 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2013, 363-365. 
109 Poderes atribuídos pelo texto constitucional aos entes federadas, para o efetivo exercício de suas autonomias. 
110 Poder de elaborar leis. 
111 Poder de desempenhar as tarefas estatais não legislativas. 
112 Situações em que o texto constitucional destina, taxativamente, os poderes próprios a cada ente federado. 
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remanescentes113; e concorrentes114, para trabalha-las a luz das disposições da Constituição de 

1988 no tema.  

Desse modo, com o socorro do trabalho de Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA 

(2010, 62-142), vislumbra-se, nas disposições do título constitucional Da Organização do 

Estado (Título III),115 o seguinte arranjo geral para a repartição de competências entre os entes 

federados, de modo que:  

(i) à União Federal foram atribuídas competências não legislativas enumeradas (p. 

ex. artigo 21); competências legislativas enumeradas (p. ex. artigo 22); 

competências não legislativas concorrentes116 (p. ex. artigo 23); e 

competências legislativas concorrentes (p. ex. artigo 24);  

(ii) aos Estados-membros foram atribuídas competências não legislativas 

enumeradas (p. ex. artigo 25, § 2º); competências não legislativas concorrentes 

(p. ex. artigo 23); competências legislativas concorrentes (p. ex. artigo 24); e 

competências não legislativas e legislativas remanescentes (p. ex. artigo 25, § 

1ª); 

(iii)  aos Municípios foram atribuídas competências não legislativas enumeradas (p. 

ex. artigo 30, V); competências legislativas enumeradas (p. ex. artigo 30, I); 

competências não legislativas concorrentes (p. ex. artigo 23); e competências 

legislativas concorrentes (p. ex. artigo 30, II);  

Para concluir esse panorama geral quanto à repartição de competência operada pela 

Constituição de 1988, far-se-á dois registros essenciais para o objetivo desta pesquisa: um 

relativo aos debates em face da alocação do artigo 22, XXVII, no texto da Constituição de 

1988; outro para tratar da distribuição constitucional de competência em matéria de Direito 

administrativo, reforçando o que brevemente se assentou neste tópico.  

Começando pelo último, trata-se de retomar a lição enunciada por Romeu Felipe 

BACELLAR FILHO (2007), examinando a relação entre as competências legislativas dos 

                                                   
113 Situações em que o texto constitucional destina a um ou mais entes federados, para exercício próprio e não 
compartilhado, os poderes não enumerados e não vedados taxativamente na Constituição. 
114 Situações em que o texto constitucional atribui poderes a dois ou mais entes federados, para o seu exercício 
compartilhado. 
115 Registra-se que os dispositivos constitucionais contidos no Título III da Constituição de 1988 não esgotam o 
tema da partilha competências entre os entes da federação, como aponta Fernanda Dias MENEZES DE 
ALMEIDA (2010). Contudo, preferiu-se limitar o exame aos artigos referidos no Título III da Carta de 1988 
tanto pelo tratamento sistemático nele adotado do assunto, como para não extravasar a abordagem de linhas 
gerais proposta.  
116 O texto constitucional de 1988 trabalha o assunto sobre o termo competência comum. Contudo, optou-se pela 
formulação concorrente, adotada neste Capítulo, para definir genericamente a técnica de repartição partilhada de 
competências constitucionais entre os entes federados. 
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entes federados em matéria de Direito administrativo e Direito civil no âmbito da Constituição 

de 1988. Segundo o autor,  

[e]nquanto o legislador civil é, a princípio (enfatize-se), um só (o legislador 
federal comportando-se como legislador nacional), o mesmo não se passa 
com o Direito administrativo, dada a sua íntima ligação com o princípio 
federativo. A fim de garantir autonomia política aos entes federados, a regra 
é que todos (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) 
possam legislar sobre as matérias afetas ao Direito Administrativo, salvo 
expressa disposição constitucional em sentido contrário. 
Esta comunhão de competências, no tocante ao Direito Administrativo, só 
não levará ao caos se forem observadas as normas constitucionais incidentes 
sobre a atividade administrativa (os postulados constitucionais atuam como 
um núcleo mínimo de unidade e coerência).117  

Tirando do trecho a lição que interessa para os fins deste estudo, parece ser possível 

afirmar que a Constituição de 1988 atribui, aos entes federados, competência legislativa para 

estabelecer suas próprias normas em matéria de Direito administrativo, enquanto decorrência 

de “íntima ligação com o princípio federativo”. Registra-se, contudo, que no exercício desta 

competência legislativa enumerada, os entes federados deverão observar as condições e os 

limites constantes de “expressa disposição constitucional em sentido contrário”.  

Dito isso, avança-se para o exame da alocação constitucional do artigo 22, XXVII, 

dispositivo de análise imprescindível aos objetivos deste trabalho.  

O artigo 22 da Constituição de 1988 trabalha com o rol de matérias de competência 

legislativa privativa da União Federal, sob a técnica de repartição que acima se chamou de 

competência legislativa enumerada. Em que pese se tratar de competência legislativa 

enumerada, conforme a lição de José Afonso da SILVA (2010, 276), quando a Constituição 

atribuiu às competências legislativas previstas no artigo 22 o caráter de privativa e não 

exclusivas, admitiu, nos termos do Parágrafo único, do mesmo dispositivo, a delegação 

legislativa aos Estados-membros de questões específicas às matérias relacionadas no 

dispositivo, por meio de lei complementar. 

O mencionado dispositivo, contudo, traz incisos,118 como o caso do XXVII, que, 

arrolados no âmbito da competência legislativa enumerada, trabalham sob a técnica da 

competência legislativas concorrentes, já que atribui como objeto da competência legislativa 

da União Federal tão somente o estabelecimento das “normas gerais de licitação e 

contratação”, admitindo, portanto, complementação por Estados-membros e Municípios na 

matéria. 

                                                   
117 Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 2007, 29. 
118 Cf. também incisos IX, XXI e XXIV do artigo 22, da Constituição de 1988. 
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Para Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 87), trata-se de uma efetiva 

“inadequação técnica”, promovida pela Constituição de 1988, já que, “[n]os casos de 

competências privativas, a regra é que seu exercício seja conferido em plenitude à respectiva 

esfera de poder”. Ainda segundo a autora, tal falha “não é isenta de consequências práticas, 

podendo levar, como já levou, a interpretação errônea da Constituição, em detrimento da 

competência legislativa dos Estados”, citando o caso de decisão do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo119, no qual se entendeu não poder o Estado de São Paulo legislar sobre 

licitação e contratação, por faltar lei complementar federal que o autorizasse. 

Afastando a proposta interpretativa da Corte de Contas por entendê-la fundada num 

argumento que esta extravasa os poderes da União Federal na matéria,120 Fernanda Dias 

Menezes de ALMEIDA posiciona-se pela leitura do inciso XXVII, do artigo 22, da 

Constituição Federal, à luz da técnica constitucional estabelecida para regular as matérias de 

competência legislativa concorrentes, constante no artigo 24 e seus parágrafos da Constituição 

de 1988. 

Isto permite dizer que, ao longo deste trabalho, para o exame do artigo 22, XXVII, da 

Constituição de 1988, à União Federal “limitar-se-á a estabelecer normas gerais”121 em 

matéria de licitações e contratação, que não “exclui a competência suplementar dos Estados[-

membros]” e Municípios122,123 sendo que “[i]nexistindo lei federal sobre normas gerais, os 

Estados[-membros e Municípios] exercerão a competência legislativa plena, para atender a 

suas peculiaridades”124, observando que a “superveniência de lei federal sobre normas gerais 

suspende a eficácia da lei estadual [e municipal], no que lhe for contrário”125. 

Isto posto, para concluir este Capítulo, resta registrar a relação entre a Constituição de 

1988 e o tema da competência em matéria das normas de contratos administrativos. 

                                                   
119 Cf. decisão do processo TC-021716/026/90, tomada pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 12 de junho de 1990, p. 20. 
120 “Ora, é óbvio que não se pode delegar o que não se tem. Assim, se o dispositivo em apreço faculta que se 
delegue aos Estados competência para legislarem sobre questões específicas de matérias incluídas na esfera 
privativa da União, só pode estar se referindo a matérias em relação às quais a União possa legislar em toda a 
linha, também na das especificidades (como supostamente deveria ocorrer em todos os casos arrolados em 
dispositivo relativo à competência legislativa privativa). Se a União não puder descer a esse nível vale dizer, se 
não for competente para disciplinar questões específicas de certas matérias, é claro, que não poderá transferir 
essa competência. E esse é exatamente o caso da licitação e da contratação, matérias a respeito das quais só lhe é 
dado ficar no campo das normas gerais.” (ALMEIDA, 2010, 89) 
121 Artigo 24, § 1º, da Constituição de 1988. 
122 Registra-se que a extensão da competência legislativa concorrente, constante no artigo 24 da Constituição de 
1988, aos Municípios tem fundamento no artigo 30, II, da Constituição Federal que atribui a estes entes 
federados a competência para “suplementar a legislação federal e a estadual”.   
123 Artigo 24, § 2º, e 30, II, da Constituição de 1988. 
124 Artigo 24, § 3º, e 30, II, da Constituição de 1988. 
125 Artigo 24, § 4º, da Constituição de 1988. 
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Sob esta perspectiva anota-se que, em apenas uma ocasião, a Constituição de 1988 

atribui competência legislativa expressa em matéria de normas de contratos 

administrativos.126 Trata-se do artigo 241 do texto constitucional que afirma que  

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio 
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais 
à continuidade dos serviços transferidos.   

Não há dúvida de que a Constituição determinou no mencionado dispositivo uma 

competência legislativa concorrente para a disciplina dos “convênios de cooperação entre os 

entes federados”. Conforme a análise de José Afonso da SILVA (2010, 903), com o artigo 

241,  

[t]odos os entes da Federação receberam competência para emitir a lei 
referida, mas nem todos podem tratar de todas as questões indicadas. Todos 
podem, pois, emitir uma lei cuidando do assunto, respeitadas as respectivas 
competências constitucionais. Assim, consórcios municipais dependem de 
leis dos Municípios consorciados, convênios dos Estados dependem de leis 
estaduais; e os convênios de que participa a União dependem de leis dela.  

O dispositivo foi objeto de tratamento infraconstitucional pela Lei 11.107/2005, 

editada pela União Federal, para estabelecer normas gerais de “contratação de consórcios 

públicos” que, como observa Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2009, 240), não possui 

disposições que tratam “sobre contrato, mas normas sobre constituição de pessoa jurídica por 

entes federativos em conjunto”.  

Feito este apontamento, conclui-se este tópico, afirmando que o texto constitucional 

em nenhum momento atribui, taxativamente, competência legislativa a ente federado para 

estabelecer lei geral, de caráter nacional, em matéria de normas de contratos administrativos. 

  

                                                   
126 Para esta peremptória afirmação, foram consultadas todas as disposições constitucionais que mencionam as 
palavras contrato, convênio e acordo – este enquanto acordo de vontade –, procurando alguma relação direta 
com espécie de ente federado e a atribuição de competência legislativa. Para registro, os termos constam dos 
seguintes dispositivos constitucionais: artigos 7º, XXIX; 37, XXII, § 8º e I; 39, § 2º; 54, I, a e II, b; 71, VI e § 1º; 
109, § 1º; 175, Parágrafo Único, I, 199, § 1º; 202, § 2º, 241, caput, todos do corpo do texto da Constituição 
Federal e artigos 10, § 3º; 34, § 8º; 41, § 3º; 45, Parágrafo Único; 47, § 2º; 49, caput e § 2º; 85, II, b, III e § 3º, 
todos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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CAPÍTULO II – COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL PARA 
INSTITUIR NORMAS GERAIS DE CONTRATAÇÃO – ARTIGO 22, 
XXVII, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Ao longo deste Capítulo, adentra-se ao objetivo proposto nesta pesquisa de investigar 

as limitações estabelecidas na Constituição de 1988 em matéria de contratos administrativos.  

Para tanto, inicia-se pelo exame do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, 

apontado tradicionalmente como o dispositivo responsável por estabelecer, em favor da União 

Federal, a competência legislativa privativa na matéria de contratos administrativos.  

Neste tópico, investigam-se os fundamentos que ensejaram esta perspectiva tradicional 

para aproximar o termo constitucional “contratação” à expressão “contratos administrativos”.  

Desse modo, estrutura-se esta pesquisa com um registro inicial da tradicional 

compreensão da competência legislativa da União Federal em matéria de contratos 

administrativos, como matéria do artigo 22, XXVII, da Carta de 1988. Segue-se para apontar 

a origem dessa linha interpretativa, pesquisando (i) a dimensão político-legislativa da matéria, 

por meio dos debates ocorridos no tema no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte de 

1987-1988, (ii) o tratamento dispensado pela doutrina na compreensão do dispositivo 

constitucional e (iii) os julgados examinados pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo as 

matérias constantes do artigo 22, XXVII. 

Por fim, acompanhando a indagação que se pôs nesta pesquisa, objetiva-se neste 

Capítulo não só testar a hipótese de que a competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos decorre do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, como, a partir dos 

fundamentos sob os quais se assenta, apontar aspectos para a viabilidade das hipóteses 

lançadas para a distribuição das competências legislativas em matéria de contratos 

administrativos.   

1. Posicionamento tradicional sobre o conteúdo do artigo 22, XXVII, da 
Constituição Federal 

Para ilustrar posicionamento tradicional para o conteúdo do artigo 22, XXVII, da 

Constituição de 1988, atribuindo à União Federal a competência legislativa para definir as 

normas gerais em matéria de contratos administrativos, registram-se as referências adotadas 

para assuntos nas obras gerais127 de Odete MEDAUAR (2010), Maria Sylvia Zanella DI 

PIETRO (2010a) e Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO (2007). 
                                                   

127 A expressão obras gerais é emprestado de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2013, 161-169). Tal 
designação foi utilizada pelo autor como critério de análise da “produção teórica”, relacionada ao ensino do 



56 
 

 

Começando pelo trabalho de Odete MEDAUAR (2010, 217-218), é claro o 

entendimento da autora para atribuir à União Federal a competência legislativa genérica para 

estabelecer as normas gerais em matéria dos contratos administrativos clássicos128. Segundo 

esta, tal atividade foi executada pela União Federal com a edição das Leis 8.666/1993 e 

8.987/1995, regulando em sede de lei geral de caráter nacional os contratos de obras, 

compras, serviços, alienações, locações e concessões e permissões, relacionadas ou não a 

serviços públicos. Daí a afirmação da autora de que  

“Estados, Distrito Federal e Municípios poderão editar leis de licitação e 
contratos para os seus âmbitos, observadas as normas da Lei 8.666/1993. O 
mesmo se dá quanto à concessão e permissão de serviço público, segundo 
prevê o parágrafo único do art. 1º da Lei 8.987/95.”129  

Neste mesmo sentido, é a lição de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010a, 259) que 

ao explorar as disposições contidas no artigo 22, XXVII, faz referência ao texto constitucional 

em exame como uma “inovação introduzida pela Constituição de 1988, quanto à competência 

para legislar sobre contrato”, uma vez que  

“a matéria relativa a contratos administrativos, que antes era de competência 
privativa de cada ente político, reparte-se agora entre, de um lado, a União, 
que estabelece normas gerais, e, de outro, Estados e Municípios, que 
estabelecem normas suplementares.”130 

Não é outra a conclusão formulada por Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO 

(2007, 603-604), quando ao tratar do “contrato administrativo no Direito Positivo Brasileiro”, 

afirma que “em nosso Direito compete à União” estabelecer as normas gerais, de modo que 

“Estados e Municípios legislarão para si, respeitadas estas normas gerais”. Segundo o autor, 

                                                                                                                        
Direito administrativo, tanto pela abrangência de público-alvo, como pela capacidade de difundir temas de 
Direito administrativo. Segundo o autor: “[h]á, na tradição universitária ocidental, aí incluída a brasileira, a praxe 
de professores escreverem obras que apresentam o sentido primordial de ensinar, ou seja de levar o 
conhecimento aos leitores. [§] Certamente entre tais leitores estão os próprios alunos dos autores – no mais das 
vezes, sendo estes seu principal público alvo – ou estudantes em geral, mesmo de outras instituições de ensino. 
[§] Todavia, a atividade de ensino, em seu sentido mais amplo, não se resume ao ensino formal, dado aos 
estudantes matriculados nos estabelecimentos credenciados para outorgarem graus acadêmicos. [§] São, 
portanto, igualmente público-alvo dessas publicações todos os profissionais que lidem com o assunto versado em 
suas atividades quotidianas” (MENEZES DE ALMEIDA, 2013, 163) .       
128 Odete MEDAUAR (2010, 235-244) vislumbra ainda outras duas espécies de contratos celebrados pela 
Administração Pública, quais sejam: contratos regidos parcialmente pelo direito privado e novas figuras 
contratuais. Nestas classificações, embora a autora mantenha o foco de sua análise nas normas expedidas pela 
União Federal, tais considerações decorrem de competência constitucional diversa daquela constante no artigo 
22, XXVII, da Constituição de 1988, alicerçando-se, respectivamente, nos artigos 22, I, e 241, da Carta de 1988, 
o que escampa à pertinência da análise proposta.  
129 Odete MEDAUR, 2010, 218. 
130 Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 259. 
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essas “[d]itas normas gerais [...] estão consubstanciadas na Lei 8.666/93, com as alterações 

introduzidas sobretudo pela Lei 8.883, de 8.6.94”. 

Portanto, pela perspectiva das obras gerais, a competência legislativa em matéria de 

contratos administrativos aparentemente decorria do artigo 22, XXVII, da Constituição de 

1988, mediante a aproximação entre o termo “contratação” e a noção de “contrato 

administrativo”, como expressões equivalentes.  

Para assentar essa linha interpretativa em favor da União Federal para estabelecer 

normas gerais em matéria de contratos administrativos, passa-se a investigar a origem e sob 

quais bases sustenta-se esta linha argumentativa. 

Desse modo, passa-se, portanto, à análise da perspectiva político-legislativa do 

dispositivo. 

2. Perspectiva político-legislativa 

Neste ponto do trabalho, serão investigados os fundamentos políticos que ensejaram a 

aprovação do artigo 22, XXVII, no texto originário da Constituição Federal de 1988, do termo 

“contratação”, a fim de encontrar a existência de alguma relação entre esse e a noção de 

“contratos administrativos”, no exame dos debates travados sobre o dispositivo no âmbito da 

Assembleia Nacional Constituinte de 1987-1988. 

2.1. Estrutura da pesquisa 

Note-se, a princípio, que o artigo 22, XXVII, da Constituição, vige atualmente com a 

redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 04 de junho de 1998,131 que, muito embora 

tenha esclarecido disposição constante do texto originário da Constituição de 1988, quanto à 

abrangência do dever de licitar do Poder Público, não inovou quanto ao objeto desta pesquisa, 

qual seja, o conteúdo das normas “contratação”, persistindo, a relevância dos debates 

constituintes, para a sua inclusão no texto constitucional, como documento-fonte para o 

desenvolvimento deste subitem da pesquisa.132   

                                                   
131 Texto do Art. 22, XXVII, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 19, de 04 
de junho de 1998: “Compete privativamente à União legislar sobre: [...] XXVII - normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas 
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III”. 
132 Redação originária do Art. 22, XXVII, da Constituição Federal, conforme aprovado pela Assembleia 
Nacional Constituinte em 05 de outubro de 1988: “Compete privativamente à União legislar sobre:  [...] XXVII -
  normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas de governo, e 
empresas sob seu controle;” 
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Assim, para realizar este estudo, teve-se que compreender o complexo processo de 

elaboração da Constituição de 1988 e garimpar, dentre os diversos documentos produzidos no 

âmbito da Assembleia Nacional Constituinte,133 aqueles que poderiam conter informações 

relevantes para o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos sobre o assunto de Mauro Márcio 

OLIVEIRA (1993) e Dilsson Emílio BRUSCO e Ernani Valter RIBEIRO (1993) serviram de 

base para os recortes pertinentes, ao sistematizarem didaticamente as atividades realizadas no 

âmbito da Assembleia Nacional Constituinte de 1988. 

A partir das considerações depreendidas destes trabalhos, foram utilizados, como fonte 

de pesquisa, os Anais da Assembleia Nacional Constituinte, contendo os Diários da 

Assembleia Nacional Constituinte, com “a íntegra dos debates em Plenário, nas Comissões e 

Subcomissões Temáticas”, disponível no site da Câmara dos Deputados.134 Desse vasto 

material, foram selecionados, para servir como objeto de pesquisa: os debates, relatórios e 

anteprojetos gerados no âmbito das Comissões e Subcomissões Temáticas, da Comissão de 

Sistematização, do Plenário da Assembleia Nacional Constituinte e da Comissão de Redação.  

Em detrimento de considerações biográficas dos constituintes, bancadas e composição 

partidária da Assembleia Nacional Constituinte ou influência de grupos de interesses, 

privilegiaram-se os documentos de caráter normativo, como os Anteprojetos temáticos e 

Projetos de Constituição, ou a ele correlatos, como os debates relacionados com a elaboração 

dos textos normativos, tendo em vista a elaboração deste trabalho no âmbito do programa de 

pós-graduação de uma Faculdade de Direito.  

Assinala-se, ainda, que a análise de todos os documentos procurou responder às 

seguintes indagações: é possível perceber as motivações políticas135, no âmbito da 

Assembleia Nacional Constituinte, que levaram à inclusão ao texto constitucional do tema 

das “contratações”, constante atualmente no artigo 22, XXVII, da Carta de 1988? Se sim, 

qual seriam essas motivações? Seria a competência legislativa genérica da União Federal 

para estabelecer, em plano nacional, as normas regedoras dos contratos administrativos 
                                                   

133 “Os números que registram a tarefa constitucional são impressionantes. Como exemplos podem ser citados os 
mais de 212 mil registros eletrônicos relativos a emendas, projetos e destaques [...]; as mais de 2 mil caixas com 
documentos originais da Assembléia; os 308 exemplares do Diário da Assembléia Nacional Constituinte, 
reunidos em uma coleção sintética de 16 e em outra expandida de 39 volumes; as 215 fitas de videocassete, as 
1.270 fotos e as 2.865 fitas sonoras de gravação dos trabalhos constituintes; e uma extensa coleção de 
documentos catalogados pelas bibliotecas.” (OLIVEIRA, 1993, 09) 
134 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/anais-da-assembleia-nacional-
constituinte>, acesso em: 07 de julho de 2013. Ou no site da Câmara dos Deputados (www.camara.leg.br) seguir 
o seguinte percurso: Página Inicial > Atividade Legislativa > Legislação > Constituições Brasileiras > Portal 
da Constituição Cidadã > Publicações e Documentos > Anais da Assembléia Nacional Constituinte.  
135 Por motivações políticas, entendem-se aquelas razões expressadas pelos constituintes para incluir no texto 
constitucional a competência legislativa da União Federal em matéria de “normas gerais de [...] contratação”.   
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celebrados pelas Administrações Públicas dos Estados-membros e Municípios uma das 

razões da incorporação à Carta de 1988 da disposição “normas gerais de contratação”?  

Metodologicamente, a fim de contextualizar o debate, orientar a leitura e superar as 

questões de ordem e discussões procedimentais ocorridas nos debates das referidas Comissões 

e Subcomissões da Assembleia Nacional Constituinte, também se utilizou do localizador de 

palavras136 dos documentos consultados, para verificar a menção aos seguintes termos: 

federalismo, federação, autonomia, competência, normas gerais, privativa, privativamente, 

licitação, contratação e contrato.  

Por fim, seguindo o alerta de Mauro Márcio OLIVEIRA (1993, 09), de que “a 

recuperação de informações específicas [...] poderá ser tanto menos penosa, menos sujeita a 

erros e mais rápida quanto mais se conhecer o funcionamento da Assembleia Nacional 

Constituinte”, far-se-á uma exposição inicial das etapas do processo legislativo de elaboração 

da Constituição de 1988. 

2.2. Panorama da Assembleia Nacional Constituinte 1987-1988 

Convocada pela Emenda Constitucional 26, de 27 de novembro de 1985, à 

Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional 01/1969, os trabalhos 

constituintes iniciaram-se em 1º de fevereiro de 1987, com a instalação da Assembleia 

Nacional Constituinte, e se encerraram em 05 de outubro de 1988, com a promulgação da 

Constituição Federal. 

Dentro deste período, Mauro Márcio OLIVEIRA (1993, 11-13) observa a ocorrência 

de 07 etapas: Preliminar, Subcomissões Temáticas, Comissões Temáticas, Comissões de 

Sistematização, Plenário, Comissão de Redação e Epílogo. Ressalta-se que, embora tais 

etapas sucedam-se cronologicamente, não há, entre elas, um encadeamento cronológico, de 

modo que a conclusão de uma etapa signifique o início da etapa seguinte. Em regra, o início 

dos trabalhos de uma etapa ocorria antes do término dos trabalhos da etapa subsequente, 

especialmente com o objetivo de se dar início aos trabalhos procedimentais, como a eleição da 

mesa coordenadora dos trabalhos da respectiva etapa.137    

Ainda com base nas considerações elaboradas por Mauro Márcio OLIVEIRA (1993, 

11-12), salvo nas etapas Preliminar, destinada à definição do Regimento Interno da 

Assembleia Nacional Constituinte, e Epílogo, limitada à promulgação do texto constitucional, 

                                                   
136 Disponível nos documentos pesquisados, em formato .pdf, por meio do seguinte caminho: Editar > Localizar 
(Ctrl + F). 
137 Para a cronologia da Assembleia Nacional Constituinte com as datas – dia, mês e ano – dos trabalhos de cada 
uma das etapas mencionadas cf. Mauro Márcio OLIVEIRA, 1993, 14-16. 
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todas as demais percorreram, em linhas gerais, um percurso de trabalho semelhante com: 

debates; definição de um anteprojeto por parte do relator; emendas ao anteprojeto do relator; 

votação do projeto e das emendas; e a elaboração de um documento final, resultado do 

escrutínio, destinado à fase seguinte de elaboração do texto constitucional. 

Feitas essas considerações, passa-se à localização das normas de “contratação”, 

constantes do artigo 22, XXVII, no processo de elaboração do texto constitucional de 1988.  

2.3. Normas de “contratação” na Assembleia Nacional Constituinte 

Conforme apontam Dilsson Emílio BRUSCO e Ernani Valter RIBEIRO (1993a, 33), a 

primeira aprovação138 na Assembleia Nacional Constituinte do dispositivo contendo normas 

de “contratação”139, ocorreu na votação do Segundo Substitutivo do Relator ao Projeto de 

Constituição da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte. 

Isto significa dizer que o tema surge no processo de elaboração do texto 

constitucional, quando já tinham sido superadas todas as etapas das Comissões e 

Subcomissões Temáticas e a própria fase inicial da Comissão de Sistematização, tendo em 

vista que a votação do Segundo Substitutivo da Comissão de Sistematização foi o último ato 

desta fase dos trabalhos, sendo antecedida por um Anteprojeto de Constituição, o primeiro 

Projeto de Constituição e o Primeiro Substitutivo do Relator, sem contar as estapas de 

emendas entre os referidos documentos.140 

Para encontrar a origem do dispositivo das normas de “contratação”, foram 

consultadas as 14.320 emendas – da Emenda 20.792, de 28 de agosto de 1987, à Emenda 

35.111, de 05 de setembro de 1987 –141 apresentadas ao Primeiro Substitutivo do Projeto de 

Constituição do Relator da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional 

Constituinte.  

O resultado desta pesquisa é intrigante.  

Entre as emendas consultadas, está a Emenda ES33469-7142, de autoria do Constituinte 

Luís Roberto Ponte143, apresentada no dia 05 de setembro de 1987. A emenda de natureza 

                                                   
138 Certificou-se essa informação, mediante a busca aos termos contratação e contrato, pelo sistema de 
localização de palavras, em todos os documentos do processo constituinte – Relatórios, Anteprojetos, Emendas e 
Debates – anteriores a etapa do Segundo Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização. 
139 Artigo 21, XXVI, do Segundo Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão de 
Sistematização (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987b, 34). 
140 Cf. Mauro Márcio OLIVEIRA, 1993, 11. 
141 Cf. os seguintes documentos: ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987d, 1987e, 1987f, 1987g.  
142 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987g, 3090. 
143 Note-se é Luís Roberto Ponte quem, na qualidade de deputado da primeira legislatura sob a égide da 
Constituição de 1988, apresenta o Projeto de Lei 1.491/1991 cuja conversão em lei resultou na Lei 8.666/1993, 
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aditiva acrescentava inciso ao artigo 32 do Primeiro Substitutivo do Relator da Comissão de 

Sistematização, para prever entre as competências legislativas privativas à União Federal, a 

edição de: 

“normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades, para a 
Administração Pública, direta e indireta, nos três níveis de governo, 
inclusive para as fundações e empresas sob seu controle.” 

 A primeira observação curiosa quanto à emenda é a ausência de justificativa para a 

inclusão proposta ao texto do Primeiro Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição da 

Comissão de Sistematização. Além da ausência de fundamentação escrita, também não se 

encontrou durante os trabalhos da Comissão de Sistematização qualquer defesa da proposição 

por parte do seu autor ou de qualquer outro Constituinte.144  

Diante disso, especulando uma possível pista para compreender as razões do 

Constituinte Luís Roberto Ponte, encontrou-se a Emenda ES33485-9145, proposta de autoria 

do mesmo Constituinte, apresentada no mesmo dia 05 de setembro de 1987.  

Tal emenda, também de natureza aditiva, acrescia parágrafo ao artigo 229146, do Título 

VII – Da Ordem Econômica e Financeira, do Capítulo I – Dos Princípios Gerais, da 

Intervenção do Estado, do Regime de Propriedade, do Primeiro Substitutivo do Relator ao 

Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, cuja redação transcreve-se: 

“§ 3º - A lei disporá que as obras, serviços, compras e alienações da 
administração pública direta e indireta, nos três níveis de governo, somente 
serão contratadas mediante processo de licitação que democratize o acesso e 
permite igualdade de condições a todos os participantes.” 

Tal proposta é acompanhada da seguinte justificativa por parte do Constituinte Luís 

Roberto Ponte: 

                                                                                                                        
conhecida como Lei das Licitações e Contratos. Embora já se tenha registrado que escape dessa análise 
considerações de ordem biográfica dos constituintes, a título informativo, menciona-se a análise de André 
ROSILHO (2013, 94) sobre Luís Roberto Ponte: “[v]ale lembrar que Luís Roberto Ponte é historicamente ligado 
ao setor empresarial das empreiteiras, tendo sido, ele mesmo, proprietário de uma média empreiteira”.  
144 Para esta pesquisa, foram conferidas todas as sessões da Comissão de Sistematização da Assembleia Nacional 
Constituinte. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/ constituinte/sistema.pdf>. Acesso 
em: 28/09/2013.  
145 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987g, 3093. 
146 Primeiro Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização. Artigo. “229 – 
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá funções de controle, fiscalização, 
incentivo e planejamento, que será imperativo para o setor público e indicativo para o setor privado. § 1º - A lei 
reprimirá a formação de monopólios, oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso de poder econômico, 
admitidas as exceções previstas nesta Constituição. § 2º - A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras 
formas de associativismo, com incentivos financeiros, fiscais e creditórios.” 
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“A moralização do processo de fornecimento e prestação de serviços à 
administração pública, constitui-se em grande anseio nacional, bem como 
fator de economia para o erário. 
“Esta proposta visa evitar os métodos anti-democráticos e clientelistas que a 
atual legislação enseja sobejamente.” 

Desse modo, trata-se de emenda que se volta contra o Decreto-lei 2.300/1986, lei 

federal instituída no âmbito da União Federal para regular as licitações e os contratos 

administrativos, que será examinado mais adiante neste trabalho, e pugna, sob o argumento 

moralizador da conduta da Administração Pública, por uma revisão na forma de contratação e 

seleção do parceiro do Estado.147 

Acredita-se que pela semelhança nas redações, pela autoria das propostas pelo mesmo 

Constituinte, pela concomitância de datas nas suas apresentações e pela complementariedade 

que a Emenda ES33469-7 tem em relação à Emenda ES33485-9, na medida em que aquela 

determina a esfera de governo competente para legislar sobre o conteúdo previsto nesta, 

parece ser possível relacionar as duas Emendas em análise e estender as fundamentações 

apresentadas para justificar a Emenda ES33485-9 à Emenda ES33469-7. 

Assim, o objeto da Emenda ES33469-7 que atribui à União Federal a competência 

para estabelecer normas de “contratação” seria admitir àquele ente federado poder de legislar 

nacionalmente para a “moralização do processo de fornecimento e prestação de serviços à 

administração pública”, evitando “os métodos anti-democráticos e clientelistas” nas 

atividades de contratação das Administrações Públicas de todos os entes federados. 

Ademais, em que pese a expressão “processo de fornecimento e prestação de serviços” 

poder se referir à execução de ajustes firmados mediante contrato pela Administração Pública, 

não parece haver explícito interesse do autor da emenda para unificar, em âmbito nacional, a 

figura dos contratos administrativos celebrados pelas Administrações Públicas de todos os 

entes federados, mas moralizar o processo de contratação do parceiro, mediante uma seleção 

“que democratize o acesso e permita igualdade de condições a todos os participantes”.  

Além disso, parece corroborar esta argumentação a menção feita pelo Constituinte 

Luís Roberto Ponte ao Decreto-lei 2.300/1986. Caso fosse interesse do Constituinte incluir o 

tema dos contratos celebrados pela Administração Pública entre as competências legislativas 

da União Federal, poderia fazê-lo com base no precedente legislativo mencionado, que, 

conhecido como Estatuto jurídico das licitações e contratos administrativos, explicitamente 

tratava do tema contratos administrativos. 
                                                   

147 Registra-se que a Emenda ES33485-9 recebeu parecer favorável do Relator Bernardo Cabral “nos termos da 
justificativa da emenda”147 e passou a integrar o artigo 192, § 2º, do Segundo Substitutivo do Relator ao Projeto 
de Constituição da Comissão de Sistematização.  
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Chama atenção quanto ao percurso da Emenda ES33469-7 na Assembleia Nacional 

Constituinte o fato do Relator ter ofertado parecer pela rejeição da proposta de nova 

competência à União Federal, por entender “desnecessária previsão Constitucional a 

respeito”148.  

Desta manifestação do Relator da Comissão de Sistematização, podem-se ser 

formuladas duas distintas conclusão. Uma, para compreender o termo “desnecessária” no 

sentido técnico da palavra, já que outros dispositivos previstos no Primeiro Substitutivo do 

Relator atenderiam ao objetivo da emenda.149 Outra, para ler na menção “desnecessária” um 

aspecto de ordem política, emitindo um juízo de valor quanto à conveniência e oportunidade 

da proposta.150 A ausência de debates ou outros esclarecimentos sobre o assunto não permite 

esclarecer a posição adotada pelo Relator.  

Em que pese este aspecto, o Relator da Comissão de Sistematização, Constituinte 

Bernardo Cabral, apresentou seu Segundo Substitutivo ao Projeto de Constituição da 

Comissão de Sistematização, com a proposta das normas de “contratação”, apresentada pelo 

Constituinte Luís Roberto Ponte, entre as competências legislativas privativas da União 

Federal.151  

Por fim, completa a anotação quanto à Emenda ES33469-7, a forma como o 

dispositivo acabou sendo aprovado pela Comissão de Sistematização. Não sendo objeto de 

destaques ou de outras emendas, o texto do inciso XXVI, do artigo 21152, proposto pelo 

Constituinte Luís Roberto Ponte, foi apreciado em conjunto com os demais artigos do Título 

III, Da Organização do Estado, na sessão de 21 de outubro de 1987 da Comissão de 

                                                   
148 Cf. nas Bases Históricas do Congresso Nacional, Portal Legislação, do site do Senado Federal. Disponível 
em: <http://www.senado.gov.br/legislacao/BasesHist/asp/detalheDocumento.asp?codBase=4&codDocum 
ento=64164&sgBase=APEM&q=33469>. Acesso em 10/09/2013. 
149 Seria o caso, por exemplo, do artigo 34, I e § 1º, do Primeiro Substitutivo do Relator da Comissão de 
Sistematização da Assembleia Nacional Constituinte, que prevê para a União Federal e Estados-membros a 
competência concorrente para legislar sobre Direito financeiro, cabendo à União Federal a edição das normas 
gerais e aos Estados-membros suplementar essa legislação em suas peculiaridades (ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE, 1987i, 22-23). 
150 Para esta consideração, lança-se como argumento para este ponto de vista a orientação expressamente adotada 
pelo Relator da Comissão de Sistematização para elaborar o título da Organização do Estado, quando projetou, 
“não apenas a estruturação de um sistema viável e equilibrado”, mas “a fundação efetiva de uma Federação, até 
aqui muito mais uma proclamação retórica, que uma realidade concreta” (ASSEMBLEIA NACIONAL 
CONSTITUINTE, 1987a, 03). 
151 Artigo 21, XXVI, do Segundo Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização (ASSEMBLEIA 
NACIONAL CONSTITUINTE, 1987a, 16). 
152 Naquele estágio do processo constituinte, o artigo 21 do Segundo Substitutivo ao Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização arrolava o conjunto de competências legislativas privativas da União Federal. 
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Sistematização, e aprovado, por unanimidade dos 80 membros presentes à sessão, sem 

qualquer debate ou consideração sobre as suas disposições.153    

Avançando para a fase de Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, sob a forma 

de Projeto de Constituição (A)154, a competência da União Federal para legislar sobre as 

normas de “contratação” passou a constar, por remuneração dos dispositivos e sem mudança 

de competência, do artigo 24155, inciso XXVI.  

Quanto a esta fase, Mauro Márcio OLIVEIRA (1993, 13) alerta para dois aspectos 

regimentais importantes. Um é a exigência, constante do Regimento Interno da Assembleia 

Nacional Constituinte156, de dois turnos de votação para aprovação dos textos do Projeto de 

Constituição. Outro decorre de alteração regimental, proposta pelo “Centrão”, ocorrida em 03 

de dezembro de 1987, para admitir “à maioria absoluta dos membros da Assembleia Nacional 

Constituinte a apresentação de substitutivos a Títulos, Capítulos, Seções e Subseções e de 

emendas a dispositivos do Projeto de Constituição”157, permitindo modificações integrais a 

títulos, capítulos e seções – proposições antes vedadas – e estabelecendo o quórum de maioria 

absoluta para qualquer alteração nos Projetos de Constituição, quando a determinação 

regimental anterior definia quórum especial apenas para mudar dispositivos que estivessem no 

Projeto de Constituinte aprovado por esta Comissão.158 

Isto posto, tem-se a registrar que, no primeiro turno de votação da fase de Plenário da 

Assembleia Nacional Constituinte, a previsão das normas de “contratação”, constante do 

artigo 24, inciso XXVI, inserido no Título III (Da organização do Estado), Capítulo II (Da 

União), do Projeto de Constituição (A), não foi objeto de específica proposta de alteração em 

sua redação ou objeto de debate nesta fase de plenário.  

Conforme demonstram o Índice, por dispositivo, das emendas oferecidas em plenário 

ao Projeto de Constituição (A)159 e o Quadro comparativo do Projeto de Constituição (A)160, 

o tema das normas de “contratação” não foi objeto de maior atenção por parte dos 

                                                   
153 Para a votação do Título III, Da Organização do Estado, do Segundo Substitutivo do Relator da Comissão de 
Sistematização, cf. ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987b, 645. Quanto à ausência de destaques 
ou emendas ao inciso XXVI, do Artigo 21, do Segundo Substitutivo do Relator da Comissão de Sistematização, 
ver ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987b, 713-722.  
154 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987h. 
155 Frise-se que o artigo 24 do Projeto de Constituição (A) era destinado a regular, naquela oportunidade, as 
competências legislativas privativas da União Federal.  
156 Artigos 27 a 29 da Resolução 02/1987 (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1987c, 06-07)  
157 Artigo 1º da Resolução 3/1988 (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988a) 
158 Para Dilsson Emílio BRUSCO e Ernani Valter RIBEIRO (1993, 24), as alterações regimentais promovidas 
pela Resolução 03/1988 da Assembleia Nacional Constituinte visavam “à aprovação de substitutivos inteiros ao 
Projeto da Comissão de Sistematização”. 
159 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988b, 13. 
160 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988c, 34. 
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Constituintes, permanecendo com a mesma redação e sem registro de debate, até mesmo em 

virtude da Emenda nº 2.039, de autoria do Constituinte Waldeck Ornélas, e defendida pelo 

“Centrão”, para substituir todo o Título III do Projeto de Constituição (A).  

Tal Emenda, votada na sessão de 06 de março de 1988161, recebeu 334 votos a favor, 

02 contras e 03 abstenções, fazendo da Emenda do “Centrão” o texto-base para o Título III do 

Projeto de Constituição (A).  

Com isso, o texto das normas de “contratação” foi aprovado em primeiro turno de 

votação, não sendo objeto de qualquer outra emenda, coletiva ou individual até o término 

dessa etapa da fase de Plenário. 

Assim, organizado o Projeto de Constituição para o segundo turno de votação – 

Projeto de Constituição (B), nota-se – conforme Quadro comparativo entre o texto aprovado 

em 1º turno, o texto remunerado e revisado, e a redação para o 2º turno, organizado pelo 

Relator, Constituinte BERNARDO CABRAL – tão somente a renumeração do dispositivo do 

artigo 24, XXVI, do Projeto de Constituição (A), para o artigo 22, XXVI, do Projeto de 

Constituição (B).162 

Neste etapa do processo constituinte, um documento merece destaque. Trata-se do 

Projeto de Constituição (B), Projeto de Constituição – redação para o segundo turno de 

discussão e votação, apresentado pelo Relator, Constituinte Bernardo Cabral, para dar início 

ao segundo turno de votação do Projeto de Constituição no Plenário da Assembleia Nacional 

Constituinte.  

Neste documento, o Relator arrolou um Índice Temático, fazendo constar no tema 

“ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, a seguinte referência: “direta e indireta – licitação e 

contratos – legislação; competência da União (art. 22, XXVI)”.163 Portanto, faz aqui uma 

direta menção da competência da União Federal, contida no artigo 22, XXVI, relacionando o 

tema da “contratação” à noção de “contrato administrativos”, já que, em que pese esta 

referência no Índice Temático, no texto do mencionado dispositivo constitucional continuou a 

constar o termo “contratação” e não “contratos”.  

Nota-se também que não há no Projeto de Constituição – redação para o segundo 

turno de discussão e votação, nem em outros a ele correlatos – Projeto de Constituição (B) – 

2º Turno164 e Projeto de Constituição (B) – 2º Turno – ERRATA165 –, a explicação dos 

                                                   
161 Cf. Ata da 218º Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, de 06 de março de 1988, in Diários da 
Assembleia Nacional Constituinte, ano II, número 199, de 07 de março de 1988.  
162 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988d, 41-42. 
163 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988e, 172-173. 
164 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988f. 
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critérios para a sua formação do Índice Temático, de modo que não se permitindo ir mais a 

fundo quanto a esta ocorrência da relação “contratação” e “contratos administrativos”. 

Feito essa observação, continua-se com o processo constituinte das normas de 

“contratação”. Levado ao Plenário, a redação do artigo 22, XXVI, do Projeto de Constituição 

(B), foi objeto da Emenda 1182-2166 do Constituinte Renato Vianna, propondo suprimir 

contradição da redação do referido artigo, com outros dispositivos do Projeto de Constituição 

(B), acrescendo ao seu texto a expressão “fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público”. Apreciando a matéria, o Relator Constituinte Bernardo Cabral posicionou-se pela 

aprovação sob o argumento de que 

[a] inclusão da expressão “fundação instituída e mantida pelo Poder Público” 
[...] cumpre a finalidade de compatibilizar as disposições destes artigos com 
os preceitos que tratam de matéria similar [...] 
A diretriz que orienta o Projeto, observa com acerto o autor da emenda, é a 
de se dispensar às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público 
tratamento semelhante ao prestado para os órgãos da administração direta e 
autárquica.167    

Tal Emenda, contudo, não fez com que o conteúdo do artigo 22, XXVI, do Projeto de 

Constituição (B) fosse de alguma maneira debatido pela Assembleia Nacional Constituinte, 

em face do Destaque 1582-9, apresentado pelo Constituinte Lélio Souza, que agrupou a 

proposta de Emenda 1182-2 para votação simultânea junto com outras três Emendas relativas 

ao tema da repartição constitucional de competências.  

Na ocasião desta votação, quando poderia ficar claro alguma manifestação sobre a 

partilha de competência em debate na Assembleia Nacional Constituinte, o tema, em face de 

acordo das lideranças foi aprovado junto com as demais emendas, sem qualquer debate 

registrado em Plenário sobre o assunto. Assim, a inclusão proposta pela Emenda 1182-2, de 

autoria do Constituinte Renato Vianna, foi aprovada em segundo turno de votação por 398 

votos favoráveis, 02 contras e 04 abstenções, num total de 404 votantes.168 

Concluída as votações do dispositivo, constata-se no documento final elaborado pelo 

Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, Projeto de Constituição (C), além da nova 

                                                                                                                        
165 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988g. 
166 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988i, 21. 
167 ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988h, 116. 
168 Cf. Ata da 322º Sessão da Assembleia Nacional Constituinte, de 24 de agosto de 1988, in Diários da 
Assembleia Nacional Constituinte, ano II, número 297, de 24 de agosto de 1988. 
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redação em relação ao Projeto de Constituição (B)169, uma mudança de artigo e inciso no 

dispositivo, que passou a constar do artigo 21, XXVII. 

Neste documento, as normas de “contratação” constantes do artigo 21, XXVII, 

avançaram para fase da Comissão de Redação da Assembleia Nacional Constituinte, última 

fase do processo constituinte, destinado a debates e propostas exclusivamente de redação para 

os dispositivos do Projeto de Constituição (C).  

Nesta oportunidade o artigo 21, XXVII, do Projeto de Constituição (C), foi objeto das 

propostas 0324-6, de autoria do Constituinte Brandão Monteiro, e Proposta 0821-3, de autoria 

de do Constituinte Luís Roberto Ponte. 

A primeira proposta170 sugeria transpor a redação do inciso XXVII, do artigo 21, 

destinado às competências privativas da União Federal, para o artigo 23, destinado à 

ordenação das competências concorrentes da União Federal, Estados-membros e Municípios, 

quando o texto do dispositivo deixaria de tratar das “normas gerais de licitação e contratação”, 

para simplesmente tratar da “licitação e contratação”. O argumento do Constituinte Brandão 

Monteiro foi: 

[e]ste é o quarto e último dispositivo fora do sistema do art. 23. Novamente é 
o caso expresso de competência da União para editar normas gerais sobre 
certa matéria legislativa. Não se trata, portanto, de competência privativa 
mas de concorrente limitada [...] O deslocamento devolve coerência ao 
sistema, uma vez que a existência de normas gerais em ambos os artigos 
poderia induzir a ideia de alguma diferença entre as de um e de outro 
dispositivo, gerando uma inútil perplexidade, o que roubaria longo e 
precioso tempo de nossas Cortes.   

A segunda proposta171, contraditando a acima mencionada, objetivava suprimir a 

“expressão inicial ‘normas gerais’” do inciso XXVII, do artigo 21, mantendo sua redação sob 

o disposto no artigo 21 e, portanto, enquanto matéria de competência privativa da União 

Federal. Para o Constituinte Luís Roberto Ponte, 

“[a] manutenção da expressão que se sugere suprimir pode ensejar 
interpretação equivocada sobre a intenção do dispositivo, que claramente 
visa evitar que municípios, ou mesmo estados, venham estabelecer 
procedimentos e normas licitatórias deformados que conduzam a prejuízos 

                                                   
169 Cf. nova redação em ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988j, 22: “Artigo 21. [...] XXVII - 
normas gerias de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e 
indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e 
empresas sob seu controle”. 
170 Para os desenvolvimentos apresentados sobre a Proposta 0324-6, de autoria do Constituinte Brandão 
Monteiro, cf. ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988k, 49. 
171 Para os desenvolvimentos apresentados sobre a Proposta 0821-3, de autoria de do Constituinte Luís Roberto 
Ponte, cf. ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, 1988k, 122. 
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ao erário e privilégios na adjudicação de fornecimento de bens e serviço 
público.”172 

Tais propostas, contudo, não foram objeto de apreciação, por extravasarem o conteúdo 

de redação admitida para esta fase do processo constituinte. A este respeito, note-se que, ainda 

que a discussão em alguma medida estivesse no âmbito do tema das “normas gerais”, um 

possível debate poderia ocorrer quanto ao objeto dessas normas, expondo uma conceituação 

da Assembleia Nacional Constituinte sobre “licitação” e “contratação”.   

Vale registrar uma última observação de redação realizada, incluindo, por sugestão do 

assessor da Comissão de Redação, Professor Celso Cunha, uma vírgula no dispositivo inciso 

XXVII, do artigo 21, entre “licitação e contratação” e “em todas as modalidades”.173 

Desse modo, incluída no Projeto de Constituição (D), as normas de “contratação”, 

neste documento, constantes do artigo 22, XXVII, relativo às competências privativas da 

União Federal, foi promulgado em 05 de outubro de 1988, sem, em nenhuma oportunidade, 

ter sido objeto de debate pelos Constituintes nos ambientes institucionais da Assembleia 

Nacional Constituinte 1987-1987 e com um único registro, o Projeto de Constituição – 

redação para o segundo turno de discussão e votação, a apontam alguma relação entre 

normas de “contratação” e a noção de “contratos administrativo”.     

3. Perspectiva doutrinária 

Considerando que não há fortes argumentos que permitam relacionar a origem da 

aproximação entre os termos “contratação” e a noção de “contratos administrativos” no 

âmbito dos debates constituintes travados em face do artigo 22, XXVII, da Constituição de 

1988, passa-se a investigar se a origem dessa hipótese pode ser encontrada nos estudos 

doutrinários sobre o dispositivo constitucional, após a promulgação do texto constitucional 

em 05 de outubro de 1988.  

Registra-se que, por falta de um banco de dados seguro sobre a matéria, o percurso 

explorado a seguir não terá pretensões exaustivas de trilhar todas as interpretações ofertadas 

pela doutrina ao dispositivo constitucional em comendo, mas verificar se há apontamentos na 

doutrina jurídica que permitem relacionar o termo constitucional contratações ao instituto dos 

contratos administrativos.  

                                                   
172 Registra-se que é intrigante o posicionamento exarado pelo Deputado Luís Roberto Ponte, tendo em vista ter 
sido este, como já apontado, o autor da emenda que incluiu, ao Projeto de Constituição em debate na Assembleia 
Nacional Constituinte de 1987-1988, o texto do inciso XXVII, do artigo 21, com a expressão “normas gerais”. 
173 Para o registro, cf. Dilsson Emílio BRUSCO e Ernani Valter RIBEIRO, 1993a, 33. 
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Nota-se ainda que se preferiu desenvolver a abordagem doutrinária sobre a matéria 

antes da perspectiva jurisprudencial, declarando como motivo para esta escolha a tradicional 

construção doutrinária do Direito administrativo, na qual, diante da ausência de um diploma 

legislativo unificador deste ramo do Direito, é, muitas vezes, a fonte do Direito utilizada como 

parâmetro das decisões judiciais.  

Dito isso, para começar esse caminho, recorre-se ao estudo de Fernanda Dias Menezes 

de ALMEIDA (2010) pelo seu aspecto precursor no exame das competências constitucionais 

na Constituição de 1988.174  

Após registrar que o artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, trabalha com matéria 

de Direito administrativo, Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010)  relaciona o termo 

contratação previsto na norma constitucional a “contrato administrativo”, como argumento a 

justificar a inclusão das normas de licitação no campo do Direito administrativo. Assim, 

segundo a autora:  

[p]oder-se-ia dizer que não é bem assim e que o constituinte, mesmo 
entendendo que a licitação é instituto de Direito Financeiro, resolveu 
destacar a competência que se está a discutir para acabar com a polêmica 
doutrinária sobre o que antes se considerava um competência implícita da 
União. A nossa convicção de que o contribuinte se convenceu de que se trata 
de matéria de Direito Administrativo se reforça, no entanto, diante do fato de 
se ter falado no mesmo artigo 22, inciso XXVII em normas gerais tanto de 
licitação como de contratação, sendo certo que ninguém contesta a inclusão 
dos contratos administrativos no âmbito do Direito Administrativo175. 

Note-se que, nessa interpretação, a autora, inconformada176, defere duras críticas à 

atribuição constitucional à União Federal da competência legislativa para “cuidar de temas de 

Direito Administrativo”, tendo em vista ser este ramo do Direito “um dos últimos redutos da 

competência legislativa tradicionalmente reservadas às ordens periféricas”. 

                                                   
174 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA defendeu em 1991, portanto, em não mais de três anos da 
promulgação da Constituição de 1988, tese de doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
intitulada Repartição de competências na constituição brasileira de 1988, sob a orientação do Professor Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho. O trabalho acadêmico foi convertido no livro Competências na Constituição de 1988, 
que vem sendo utilizado ao longo deste trabalho. Para essas informações, cf. o currículo da autora, disponível em 
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar& id=K4766858A9>. Acesso 
15/10/2013. 
175 Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA, 2010, 86. 
176 É como são interpretadas as seguinte afirmações “[p]onto em que decididamente errou o constituinte”, 
“definitivamente não deveria” e “não tendo cabimento a interferência do legislador federal nesse processo”, 
formuladas por Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 86-87), para criticar a redação constante do artigo 
22, XXVII, da Constituição de 1988.  
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Outro ponto de vista doutrinário que merece ser mencionado a respeito do artigo 22, 

XXVII, da Constituição de 1988, é aquele de Marçal JUSTEN FILHO (1994).177 

Ainda que escrevendo sob o advento da Lei 8.666/1993, em comentário aos seus 

dispositivos, o autor atenta-se aos limites da competência legislativa da União Federal e a 

abrangência de sua incidência, em face da estrutura federativa do Estado brasileiro.  

Segundo o autor, ao disciplinar a questão no artigo 22, como matéria de competência 

privativa da União Federal, e não no artigo 24, como tema de competência concorrente de 

todos os entes federados, para Marçal JUSTEN FILHO (1994, 14)  

[T]em de supor-se que a estruturação constitucional não foi meramente 
casual. O tratamento da matéria no dispositivo pertinente à competência 
privativa da União reflete a determinação de excluir o regime comum e 
normal aplicável [das normas gerais] aos demais. A vontade constitucional 
era reforçar a atuação da União na disciplina legislativa sobre o tema.  
Tanto isso é verdade que a CF/88 não se satisfez em atribuir competência 
para edição de normas gerais sobre licitação e contratação, mas acrescentou 
“em todas as suas modalidades”. 
Portanto, reputa-se que a vontade constitucional não foi reconduzir as 
“normas gerais sobre licitação e contratação administrativas” à vala comum 
dos casos. A regra constitucional se orienta a excluir interpretações 
restritivas para o enunciado.” 

Desse modo, Marçal JUSTEN FILHO (1994, 14-15) propõe uma leitura não restritiva 

do disposto no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, admitindo à União Federal um 

amplo tratamento legislativa da matéria, já que, como informa o autor, “o vocábulo 

‘modalidades’ não foi utilizado apenas a propósito de ‘licitação’”, uma que o “texto 

constitucional alude a licitação e contratação, em todas as suas modalidades”, submetendo “as 

diversas ‘modalidades’ de licitação e contratação à disciplina da União, a CF/88 deixou 

pequena margem de regulação às demais entidades federativas”.  

Sob este argumento, de que seria a lei federal responsável por definir as 

“modalidades”, “espécies” e “tipos” de contratação aplicáveis a todos os entes federados, o 

autor explica que, quanto ao termo contratações, “[a]s normas gerais abrangeriam as regras 

fundamentais acerca das modalidades de contratações, formalização, execução e 

inadimplemento”178.  

Desse modo, ainda que na obra mencionada, Marçal JUSTEN FILHO (1994) não faça 

a relação imediata entre “contratação” e “contratos administrativos”, não parece haver na 

                                                   
177 Recorreu-se a escolha de Marçal Justen Filho em face do seu destacado trabalho Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, cuja primeira publicação data de 1993, ano de promulgação da Lei 8.666 
e, atualmente, encontra-se em sua 15ª edição. 
178 Marçal JUSTEN FILHO, 1994, 15. 
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conceituação acima indicada para “contratação” diferença da noção de “contratos 

administrativos”. Tal argumento parece ganhar reforço pelo fato do autor não fazer nenhuma 

ressalva ao âmbito de abrangência da autodeclaração da Lei 8.666/1993, enquanto norma 

geral de contratos administrativos. 

Esta aproximação, na qual seguiu a doutrina jurídica majoritária,179 não parece ser 

desprovida de razão. Com a promulgação da Constituição de 1988 e com a admissibilidade 

para que as “normas gerais de licitação e contratação”, expedidas pela União Federal, 

incidissem sobre Estados-membros e Municípios, pretendeu-se a recepção sob a nova ordem 

constitucional do Decreto-lei 2.300/1986, enquanto diploma de normas gerais de licitações e 

contratos administrativos.  

Não se observou, contudo, que o texto constitucional, embora tivesse atribuído 

competência legislativa à União Federal em matéria de normas gerais de licitação, não 

outorgou este poder em matéria de normas gerais de contratos administrativos, mas de 

contratação.     

Assim, a aproximação pode ter decorrido do desejo consciente ou inconsciente de 

admitir a incidência nacional do Decreto-lei 2.300/1988, mediante a aproximação do termo 

“contratação” à noção de contratos administrativos. 

Exemplo desta observação é a análise formulada por Alice Gonzalez BORGES (1994, 

91-92). Para esta autora o artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, afirmaria a pretensão 

nacional do Decreto-lei 2.300/1986, já que “[a]ntecedendo, cronologicamente, a Carta de 

1988, por esta veio a ser, basicamente, chancelado, de tal sorte que, [...] valeria como normas 

gerais de obrigatória aplicação a estados, municípios e Distrito Federal”.180 

Sobre esta consideração, um aspecto merece ser observado em desprestígio dessa 

aproximação formulada adotada pela doutrina majoritária. Ora, diante da existência de um 

precedente legislativo de um diploma normativo com pretensão nacional, regulando o tema 

dos contratos administrativos, referindo-se a este instituto pela expressão contrato ou mesmo 

contratos administrativos, conforme se verifica, respectivamente, na ementa e no artigo 1º do 

Decreto-lei 2.300/1986, porquê o texto constitucional não utilizou, ao invés do termo 

                                                   
179 Nesse sentido, é ilustrativa a análise de Lúcia Valle FIGUEIREDO (1994, 29) das competências da União 
Federal inseridas no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988. Segundo a autora, “no que concerne às 
licitações e contratos, a competência da União é privativa para legislar sobre normas gerais (art. 22, XXVII)”, 
sendo mais enfática quando, após transcrever o texto do artigo 22, XXVII, afirmar que, “[s]e as normas de 
licitação e contratos inserem-se no direito administrativo, a par de, como é natural e evidente, envolverem 
outros ramos do direito (didaticamente, apenas, autônomos), quis a Constituição, expressa e enfaticamente, 
alojar tudo que fosse passível de ser geral, homogêneo apenas na competência da União”.  
180 Nesse sentido, cf. Toshio MUKAI, 1990, 07-10. 
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contratação a palavra contrato ou mesmo a expressão contrato administrativo, se tinha 

interesse de se referir a este instituto?     

A despeito dessa questão, o fato é que a doutrina tradicional efetivamente aproximou o 

termo constitucional “contratação” da noção de “contrato administrativo”, fazendo parecer, 

sem intenso debate, que a Constituição de 1988 tenha se utilizado da palavra “contrato” e não 

“contratação”.  

Registra-se que grande parte das preocupações doutrinárias em relação ao artigo 22, 

XXVII, da Constituição de 1988, estiveram relacionadas ou à alocação do dispositivo no 

campo das competências privativas da União Federal e não nas matérias arroladas como de 

competência concorrente dos entes federados, ou na conceituação da expressão normas 

gerais, prevista no dispositivo, para definir os limites à abrangência da competência 

legislativa da União Federal,181 sem explorar o que se apontou neste tópico.  

Por fim, vale anotar que, com a edição da Lei 8.666/1993, autodeclarando-se lei de 

“normas gerais sobre [...] contratos administrativos [...] no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”182, os aspectos defendidos pela doutrina em 

face do Decreto-lei 2.300/1986, quanto à competência legislativa em favor da União Federal 

para as normas de contratos administrativos, foram, segundo esta, ratificados pela legislação 

infraconstitucional da Lei 8.666/1993.  

Desse modo, a competência legislativa da União Federal para editar normas gerais de 

contratos administrativos tornou-se uma constatação jurídica comum na abordagem da 

matéria, sem qualquer questionamento se sob o termo constitucional “contratação” estaria a 

noção de “contrato administrativo”, para, na esteira do que ocorreu com o Decreto-lei 

2.300/1986, limitar o incômodo jurídico à abrangência do conteúdo das “normas gerais”, 

dispensada pela Lei 8.666/1993. 

Dito isto, resta ver, como a Corte Constitucional encarou a questão da competência 

legislativa da União Federal em matéria de contratos administrativos, em face do quanto 

disposto no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988. 

                                                   
181 Ilustra esse ponto o diagnóstico de Lúcia Valle FIGUEIREDO (1994, 26): “[q]uanto à competência privativa 
da União para legislar sobre certas matérias, discriminadas no artigo 22, dúvidas podem assaltar no tocante à 
expressa disposição de legislar sobre normas gerais inciso XXVII [...], ponto de absoluta polêmica [...]. 
Também deve-se analisar a possibilidade de haver disceptação entre a competência privativa para o 
estabelecimento de normas gerais (art. 22, XXVII), e as do artigo 24, § 1º (a competência da União concorrente 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais). O § único do mesmo artigo 22 estabelece a possibilidade de delegação 
aos Estados, mediante lei complementar.” 
182 Artigo 1º da Lei 8.666/1993.  
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4. Perspectiva jurisprudencial 

Assentada a origem histórica do dispositivo constitucional durante a Assembleia 

Constituinte de 1987-1988 e construída a perspectiva doutrinária de interpretação do disposto 

no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988 quanto ao termo “contratação”, passa-se à 

investigação dos julgados do Supremo Tribunal Federal. 

O intuito desta análise pelos julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) é 

dimensionar no âmbito da Corte a interpretação conferida ao artigo 22, XXVII, da 

Constituição de 1988, enquanto órgão responsável pela “guarda da Constituição” e com 

competência originária para julgar conflitos federativos183. 

Desse modo, esta pesquisa procura responder à seguinte indagação formulada 

especificamente para este ponto do trabalho: ao examinar a dimensão do termo 

“contratação”, constante do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, o STF aproxima-o 

da noção de “contrato administrativo”? A hipótese, fundada na doutrina que já teve a 

oportunidade de estudar o assunto,184 é que a Corte Constitucional não se posicionou sobre o 

assunto, tratando-se de matéria sem entendimento definido pelo STF.  

Para a pesquisa dos julgados da Corte Constitucional, utilizou-se, como fonte de 

pesquisa, o banco de dados de Pesquisa de Jurisprudência do site do STF.185 Como objeto de 

análise, optou-se pelas decisões colegiadas da Corte, já que se desejava obter decisões do 

Tribunal que refletissem um posicionamento da instituição e não considerações isoladas de 

seus ministros, em decisões monocráticas.  

                                                   
183 Artigo 102, caput e inciso I, f, da Constituição de 1988. Nesse sentido, cf. Fernando Dias MENEZES DE 
ALMEIDA, 2008b, 219 e seguintes. Para o autor, os “conflitos decorrentes da estrutura federativa”, passíveis de 
controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal, são de quatro ordens: (i) “conflitos fundados na 
interpretação da Constituição, no que diz respeito à repartição de competências entre os entes federativos – sejam 
competências legislativas, sejam competências de exceção”; (ii) “conflitos entre os entes federativos, quando do 
exercício concreto de suas atribuições – o que não imediatamente envolve conflito de competências, mas sim 
conflitos de interesses de distintos sujeitos”; (iii) “conflitos que envolvem a integridade da própria Federação, 
tratando-se ou não de conflitos de interesses próprios entre entes federativos – aqui não considerados conflitos 
com Estados estrangeiros ou mesmo com movimentos sociais internos”; e (iv) “conflitos que indiretamente 
afetam a integridade da Federação, por importarem violação do Direito federal”. Desse modo, como destaca o 
autor, são encontrados conflitos de natureza federativa, julgados no STF, “não necessariamente fundamentados 
na competência [originária] prevista no artigo 102, I, f, da Constituição Federal”. 
184 “Mesmo supondo que normas gerais em matéria de licitação e contratação (art. 22, XXVII) devam seguir o 
regime dos §§ 1º e 2º do art. 24 da CF, quanto à competência legislativa envolvendo contratação é preciso 
cautela na análise da jurisprudência. Apesar da citada tendência de valorização da competência legislativa da 
União na edição de normas gerais, ainda não foram objeto de análise pelo STF os limites da competência geral 
da União e suplementar dos Estados e Municípios para legislar sobre contratos administrativos.” (MONTEIRO: 
2011, 100) 
185 Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 
05/05/2013.  
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Para a seleção abrangente que se desejava, optou-se pela busca genérica de todos os 

julgados indexados pelo artigo 22, XXVII, da Constituição Federal de 1988, mediante o termo 

de busca “(CF-1988 mesmo ART-00022 adj40 INC-00027)”. 

Esta chave de pesquisa selecionou 24 acórdãos do STF, sendo 18 em sede de Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade, 04 decorrentes de Recursos Extraordinários e 02 em razão 

de habeas corpus levados para exame da Corte.  

Na exposição dos resultados, os julgados serão aproximados pelo resultado da análise 

empreendida e apresentados em ordem cronológica, de modo que se pudesse apontar tanto a 

linha de precedentes na Corte, como eventuais mudanças no entendimento da matéria.  

Em primeiro lugar, foram excluídas as ações não conhecidas ou julgadas prejudicadas 

pelo STF, por não possibilitarem a análise pretendida. Desse modo, não foram objeto de 

detida análise os julgamentos realizados nas ações ADI 933 MC / GO186, ADI 384 / PR187, 

ADI 252 / PR188, RE 466705 / SP189 e RE 485564 AgR / PR190. 

Também não foram considerados relevantes os julgados que não guardavam relação 

material com o tema da distribuição de competências entre os entes federados, de modo que o 

artigo 22, XXVII, é apenas citado. São os casos HC 68376 / DF191, ADI 3098 / SP192, ADI 

191 / RS193 e HC 107263 / SP194.    

Feitos esses recortes, avança-se para a análise dos julgados com alguma pertinência 

para o tema da distribuição de competência, quando se procurará demonstrar se as decisões do 

STF relacionam o termo “contratação” à noção de “contrato”. 

O primeiro julgado em exame é a ADI 927 MC / RS195. Esta decisão é apontada na 

jurisprudência e na doutrina como um dos precedentes do STF no exame do conceito de 

“normas gerais”,196 constante do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988. Neste julgado, 

debate-se a extensão das vedações constantes na Lei 8666/1993, para que as doações de bens 

                                                   
186 STF: ADI 933 MC/GO, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 04/11/1993, D.J. 25/02/1994. 
187 STF: ADI 384/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 20/11/1997, D.J. 21/02/2003. 
188 STF: ADI 252/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 20/11/1997, D.J. 21/02/2003. 
189 STF: RE 466705/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 14/03/2006, D.J. 28/04/2006. 
190 STF: ADI 485564 AgE/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/032011, D.J. 06/04/2011. 
191 STF: HC 68376 / DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 
12/03/1991, D.J. 14/06/1991. 
192 STF: ADI 3098/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2005, D.J. 10/03/2006. 
193 STF: ADI 191/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 29/11/2007, D.J. 07/03/2008. 
194 STF: HC 107263/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2011, D.J. 05/09/2011. 
195 STF: ADI 927 MC/RS,  Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 03/11/1993, D.J. 11/11/1994. 
196 Nesse sentido, cf. Marçal JUSTEN FILHO (1994, 16) e Denise Cristina VASQUES (2007, 80-81). 
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imóveis e móveis sejam admitidas tão somente “para órgão ou entidade da administração 

pública”197. O tema em debate trata de seleção de parceiro e, portanto, de norma de licitação.  

Contudo, ao longo do julgado, há menções ao tema investigado nesta etapa do 

trabalho. O relatório do acórdão registra o argumento utilizado pelo autor de que a  

competência da União, nos termos do artigo 22, XXVII, da Constituição é 
adstrita a legislar sobre ‘normas gerais de licitação e contratação’, não 
podendo detalhar contratos nem estabelecer vedação à permuta ou à doação 
de bens, móveis ou imóveis, das entidades locais 

Sem ser o tema central do seu voto, o Relator, Ministro Carlos Velloso, após apontar a 

regra constitucional da licitação, para a contratação de obras, serviços compras e alienações, 

para as contratações administrativas, consigna que  

[a] mesma Constituição, ao cuidar da competência legislativa a respeito dos 
institutos da licitação e do contrato administrativo, estabeleceu, no art. 22, 
XXVII, que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais 
de licitação e contratação [...] 
A Constituição de 1988, ao inscrever, no inc. XXVII do art. 22, a disposição 
acima indicada, pôs fim à discussão a respeito de ser possível, ou não, à 
União legislar a respeito do tema, dado que corrente da doutrina sustentava 
que “nenhum dispositivo constitucional autorizava a União a impor normas 
de licitação a sujeitos alheios a sua órbita”. (Celso Antônio Bandeira de 
Mello, “Elementos de Dir. Administ.”, [...]). A CF/88, repito, pôs fim à 
discussão, ao estabelecer a competência da União para expedir normas gerais 
de licitação e contratação (art. 22, XXVII). 

O julgado volta-se exclusivamente para o exame do tema das normas de licitação e a 

extensão conceitual das “normas gerais”, sendo que o apontamento realizado pelo Ministro 

Relator aproximando, em alguma medida, contrato administrativo e contratação e o 

argumento do autor da ação não são objetos de novos questionamentos ao longo do julgado.  

Sobre o que se registrou, parece importante fazer algumas considerações. Uma é que, 

ainda que exclusivamente na perspectiva do voto do Ministro Relator, parece haver uma 

aproximação entre os termos “contratação” e “contratos administrativos”, no exame da 

competência legislativa constante do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988. Outra é que, 

no voto examinado, aparentemente, “contratação” e “contratos administrativos” chegam a ser 

aproximados à noção de licitação, não ficando claro a separação conceitual de cada um dos 

termos. Com isso, além do fato de este não ter sido um argumento utilizado pela Corte 

Constitucional em suas razões de decidir, não há clareza nas definições atribuídas pelo 

                                                   
197 Artigo 17, I, “b” e II, “b”, da Lei 8.666/1993. 
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Ministro Relator quanto à extensão dos termos “licitação”, “contratação” e “contratos 

administrativos” trabalhados no voto em exame. 

O próximo julgado em análise ocorreu na ADI 1746 MC / SP198. Trata-se de Medica 

Cautelar, formulada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, para afastar dispositivo da 

Constituição do Estado de São Paulo que estabelece o prazo de 25 anos para o pagamento de 

indenização devida pelos Municípios do Estado de São Paulo à Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (SABESP) que, atendidos por esta, optassem pela organização 

autônoma de serviços de água e esgoto, rompendo o vínculo com a SABESP. A relação com o 

tema dos contratos administrativos decorre do fato deste ter sido o instrumento de vinculação 

entre a SABESP e os Municípios paulistas. 

Embora a decisão para a concessão da medida cautelar tenha se fundado no argumento 

de separação dos poderes, de modo que a matéria seria antes contratual do que legislativa, 

avançando a Constituição Estadual sobre tema a ela estranho, o Ministro Sepúlveda Pertence, 

em seu voto, registra que o tema  

se inclui, a meu ver inequivocamente, no âmbito material de competência da 
União para estabelecer normas gerais de licitação e contratação para a 
Administração Pública (art, 22, XXVII, da CF), o tema impugnado no 
parágrafo único do art. 293 da Constituição paulista, que dá prazo de até 
vinte e cinco anos para pagamento. De início, a matéria pareceu-me 
contratual, mas é, especificamente, relativa ao contrato de concessão e às 
consequências da sua rescisão. [...] 
Não digo que uma lei federal, com esse conteúdo, seria materialmente 
constitucional. Só estou dizendo que a matéria é de competência federal. 
Realmente, seria da mais duvidosa constitucionalidade se, sobretudo aí, a lei 
federal prescrevesse, sobre uma determinada sociedade de economia mista 
de um determinado Estado, condições onerosas de tratamento de um crédito 
seu. Basta-me, para a plausibilidade, o que me parece evidente: a 
incompetência do Estado para dispor a respeito. E, consequente, da 
Constituição estadual.  

Como parece demonstrar em seu voto, ainda que esta não tenha sido a razão de decidir 

principal do julgado, o posicionamento do Ministro Sepúlveda Pertence parece apontar, na 

competência constante do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, a relação “contratação” 

e “contrato administrativo”, sagrando a matéria contratual como tema de competência federal. 

Avançando para os próximos julgados, registra-se que todos os demais casos 

enfrentados pelo STF com relação material ao exame da competência legislativa constante do 

artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, não enfrentam a matéria da “contratação”, mas 

das “normas gerais de licitação”, explorando a partir das disposições postas no artigo 37, XXI, 

                                                   
198 STF: ADI 1746 MC/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 18/12/1997, D.J. 19/09/2003. 
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da Carta de 1988, os limites ao exercício da competência dos entes federados neste tema. 

Assim, não trazem notas relevantes ao estudo empreendido as decisões emitidas nas seguintes 

ações: ADI 1824 MC / RS199, ADI 1668 MC / DF200, ADI 2095 MC / RS201, ADI 2719 / 

ES202, ADI 3059 MC / RS203, ADI 2665 / SC204, ADI 3670 / DF205, ADI 1923 MC / DF206, RE 

547063 / RJ207, ADI 4478 / AP208, ADI 3343 / DF209, RE 423560 / MG210 e ADI 2416 / DF211. 

Portanto, para encerrar este ponto da pesquisa, pode-se dizer a hipótese lançada para a 

análise sob a perspectiva jurisprudencial da dimensão atribuída ao artigo 22, XXVII, da 

Constituição de 1988, foi parcialmente comprovada.  

Diz-se parcialmente, pois, ainda que o STF não tenha adotado um posicionamento 

definitivo sobre o assunto, especialmente pelo fato da extensão do termo “contratação” não ter 

sido objeto direto de qualquer julgamento pelo STF, os Ministros da Corte não foram 

totalmente silentes sobre o assunto.  

Desse modo, nos julgados da ADI 927 MC / RS e da ADI 1746 MC / SP, pode-se 

constatar, em alguns votos, no exame da competência legislativa da União Federal constante 

no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, a aproximação do termo “contratação” da 

noção de “contratos administrativos”, admitindo-se indiretamente tratar-se de tema da 

competência legislativa da União Federal.  

5. Conclusões parciais 

Tendo em vista a pesquisa empreendida neste Capítulo, assenta-se que a competência 

legislativa vislumbrada a partir do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, funda-se numa 

aproximação do termo “contratação” à noção de “contrato administrativo”, para admitir à 

União Federal o poder para estabelecer as normas gerais na matéria e aos Estados-membros e 

Municípios suplementar o tema, no quanto necessário para atender às suas peculiaridades. 
                                                   

199 STF: ADI 1824 MC/RS, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 10/06/1998, D.J. 29/11/2002. 
200 STF: ADI 1668 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 20/08/1998, D.J. 16/04/2004. 
201 STF: ADI 2095 MC/RS, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, j. 22/03/2000, D.J. 19/09/2003. 
202 STF: ADI 2719/ES, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j.  20/03/2003, D.J. 25/04/2003. 
203 STF: ADI 3059 MC/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 15/04/2004, D.J. 20/08/2004. 
204 STF: ADI 2665/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 27/10/2004, D.J. 19/11/2004. 
205 STF: ADI 3670/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 02/04/2007, D.J. 18/05/2007. 
206 STF: ADI 1923 MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Rel. p/ acórdão Min. Eros Grau, j. 01/08/2007, D.J. 
21/09/2007. 
207 STF: RE 547063/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 07/10/2008, D.J. 12/12/2008. 
208 STF: ADI 4478/AP, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/09/2011, 
D.J. 30/11/2011. 
209 STF: ADI 3343/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01/09/2011, 
D.J. 22/11/2011. 
210 STF: RE 423560/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/05/2012, D.J. 19/06/2012. 
211 STF: ADI 2416/DF, Rel. Min. Eros Grau, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 
12/12/2012, D.J. 14/10/2013. 
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Trata-se de aproximação aceita com pacificidade pelas obras gerais de Direito 

administrativo, de modo que o posicionamento tradicional transmitido aos estudantes e 

profissionais do Direito admite a competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos, como constante do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988. 

Ocorre que, sob o ponto de vista político-legislativo, ainda que se tenha captado a 

ocorrência de um apontamento relacionando o termo “contratação” a “contrato”, em índice 

temático elaborado pelo Relator da Comissão de Sistematização, pontos como a ausência de 

menção à palavra “contrato” na emenda que inclui o termo “contratação” ao Projeto de 

Constituição, a referência à legislação que tratava do assunto – o Decreto-lei 2.300/1986 – 

sem a adoção da expressão, por ele consagrada, “contratos administrativos” e a ausência de 

debates na matéria, não permitem que, investigando a origem do dispositivo no texto 

constitucional, se chegue a uma conclusão favorável quanto à aproximação do termo 

“contratação” à noção de “contrato administrativo”, de modo a, sob estes argumentos, se 

admitir limitações à autonomia dos entes federados no exercício de sua competência 

legislativa em matéria de normas de contratos administrativos.  

É sob a perspectiva doutrinária que a aproximação entre “contratação” e “contratos 

administrativos” parece encontrar suas raízes. Marcando o avanço da Constituição de 1988 

sobre temas de Direito administrativo, a doutrina aponta no texto constitucional do artigo 22, 

XXVII, da Constituição de 1988, uma assunção de competência em favor da União Federal 

para admitir a aplicação em âmbito nacional das normas gerais do Decreto-lei 2.300/1986, 

que, entre outras matérias, tratavam de normas de contratos administrativos. Este 

apontamento, consciente ou não, parece ter propiciado que sob a luz do termo constitucional 

“contratação” fosse vislumbrada a noção dos “contratos administrativos”, permitindo não só a 

aproximação entre estes, como quase nenhum desenvolvimento específico para o tema da 

“contratação” que passou a ser considerado sinônimo de “contrato administrativo”. 

Por fim, sob a perspectiva jurisprudencial das decisões do Supremo Tribunal Federal, 

pode-se dizer que a Corte, embora acompanhe, em votos isolados de seus Ministros, o 

desenvolvimento apontado pela doutrina, aproximando o termo “contratação” à noção de 

“contratos administrativos”, não enfrentou a questão da abrangência constitucional do termo 

“contratação”, nem estabeleceu qualquer relação em definitivo sobre este e a matéria dos 

contratos administrativos. 

Desse modo, confirma-se a Hipótese A, lançada na introdução deste trabalho, a admitir 

que a competência legislativa em matéria de contratos administrativos está prevista no artigo 

22, XXVII, do texto constitucional de 1988, sob a premissa de que o termo “contratação” 
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acolhe a noção de “contratos administrativos”, de modo que à União Federal caberá a edição 

de normas gerais na matéria e aos Estados-membros e Municípios legislar de modo 

suplementar, a fim de atender às suas peculiaridades. 

Contudo, com atenção aos objetivos desta pesquisa, anota-se que a premissa sob a qual 

se sustenta a Hipótese A é uma premissa de ordem interpretativa, frágil do ponto de vista de 

sua formulação, já que trata de uma assunção de uma ideia – a substituição do termo 

“contratação” por “contrato administrativo” – sem aprofundada e cuidadosa elaboração que, 

assentada sob uma consideração extensiva de disposição constitucional, guarda uma tensão 

com o modelo descentralizado ensejado pela perspectiva federativa do Estado brasileiro.  

Assim, afastando a premissa posta, limita-se o termo “contratação” àquilo que parece 

apontar, a ação de contratar, cogitando das hipóteses B e C, quais sejam, a competência em 

matéria de contratos administrativos constantes dos artigos 22, I, e 18, caput, ambos da 

Constituição de 1988, respectivamente.  

Inicia-se, no Capítulo a seguir, pela investigação proposta do artigo 22, I, do texto de 

1988. 
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CAPÍTULO III – COMPETÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL PARA 
LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL – ARTIGO 22, I, DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Nesta etapa da pesquisa, investiga-se a possibilidade – ou ainda, a medida desta 

possibilidade –, formulada na Hipótese B deste trabalho, da competência legislativa geral, em 

matéria de contratos administrativos, derivar do Direito civil e, com isso, submeter-se ao 

poder regulatório da União Federal, em face das disposições constantes no artigo 22, I, da 

Constituição de 1988.  

Para empreender este caminho, aventam-se as formulações doutrinárias que militam 

em favor da mitigação da dicotomia entre Direito público e Direito privado, para romper a 

relação necessária entre Direito privado e Direito civil e poder afirmar que, no escopo das 

normas contratuais de Direito civil, há não só normas do regime jurídico contratual privado, 

mas também normas cuja aplicação estendem-se ao regime jurídico dos contratos públicos.     

Ao enfrentar o tema dos contratos administrativos sob a perspectiva da competência 

legislativa de Direito civil é preciso, também, por em questão a tradicional construção 

doutrinária que afirma não haver, no regime contratual de natureza civilista, respostas 

normativas satisfatórias à presença da Administração Pública como parte contratual, em face 

das suas notas peculiares como sujeito de direito.212 

Ademais, no exame da viabilidade desta proposição, registra-se que não serão 

utilizadas como parâmetros as normas de natureza infraconstitucionais e seus dispositivos, 

como é o caso do artigo 62, § 3º, I, da Lei 8.666/1993,213 dispositivo ensejador de um intenso 

debate doutrinário para a relação entre contratos públicos, contratos privados e a presença da 

Administração enquanto parte contratual. Ainda que disposições de normas 

infraconstitucionais sejam trabalhadas neste Capítulo, o ponto de partida, para o exame da 

possibilidade da matéria de Direito civil, prevista no artigo 22, I, da Carta da República de 

                                                   
212 Por todos, Edmir Netto de ARAÚJO (1987,38) assim sintetiza essa perspectiva: “[é] como Poder Público 
contratante que a Administração está em supremacia, e não como simples contratante. É por essa razão que o 
regime contratual privado não oferece soluções adequadas às avenças realizadas pelo Estado enquadradas como 
contratos públicos, acordos esses que devem subordinar-se a regime próprio, de direito público”.  
213 Lei 8.666/1993. Artigo “62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada 
de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 
duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de 
execução de serviço. [...] § 3º Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no 
que couber: I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locação em que o Poder Público seja locatário, e 
aos demais cujo conteúdo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado”. 
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1988, abranger, no todo ou em parte, o tema dos contratos administrativos será o texto 

constitucional. 

Cingida a questão a ser explorada neste ponto do trabalho, dividir-se-á, para fins 

metodológicos, o exame do tema em dois tópicos: (i) um teórico, com o objetivo de 

vislumbrar, por meio de proposições doutrinárias, a possibilidade e em que medida o Direito 

civil pode ser o ramo do Direito responsável por editar normas em matéria de contratos 

administrativos; (ii) outro de Direito positivo, para propriamente, investigar a conformação do 

ordenamento jurídico pátrio à adoção – no todo ou em parte – da competência legislativa da 

União Federal em matéria de Direito civil, servir de limite constitucional ao exercício pelos 

demais entes federados da competência para estabelecer normas aplicáveis seus contratos 

administrativos.   

1. Fundamentação teórica 

Para uma análise pela perspectiva teórica da possibilidade de aplicação do Direito civil 

na temática dos contratos administrativos, parece imprescindível tecer considerações de 

ordem genérica sobre as formulações teóricas não refratárias ao emprego deste ramo do 

Direito nas relações travadas pela Administração Pública, cuja base, no mais das vezes, é o 

agir instrumentalizado por institutos de Direito administrativo.  

Com isso, registra-se que, para avançar no que se pôs como objeto desta pesquisa – 

pois, de outro modo, bataria dizer que as normas de Direito civil não tem influência sobre os 

institutos de Direito administrativo, como são os contratos administrativos –, importa 

enfrentar a posição jurídica que vislumbra, na relação entre Direito administrativo e Direito 

civil, regimes jurídicos apartados e opostos, sob o fundamento, sintetizado por Fernando Dias 

MENEZES DE ALMEIDA (2012, 15), de que “o Direito administrativo seria um Direito de 

exceção em relação ao civil-comum, criando um regime de derrogação”.  

Diante dessa ponderação introdutória, para empreender esta análise, entende-se 

importante realizar, antes de adentrar especificamente no exame da possibilidade teórica de 

incidência das normas de Direito civil nos contratos administrativos, duas ordens de 

consideração: (i) uma para explorar a recente mitigação experimentada entre o Direito público 

e o Direito privado, registrando argumentos a justificar a permanência da distinção; e, 

decorrente deste aspecto, (ii) outra para perquirir a incidência das normas de Direito civil no 

agir da Administração Pública e, consequentemente, na estruturação dos institutos de Direito 

administrativo.   



82 
 

 

1.1. Mitigação da distinção entre Direito público e Direito privado e a 
permanência de uma razão científica a justificar esta divisão conceitual 

Partindo para o exame deste tema, registra-se, preliminarmente, que não se quer tratar 

Direito administrativo e Direito público ou Direito civil e Direito privado como conceitos 

equivalentes. A noção Direito público e Direito privado é mais ampla que os ramos do Direito 

administrativo ou civil, já que, como capta Odete MEDAUAR (2003, 115-116), é um reflexo, 

“no interior do sistema jurídico”, da “separação entre Estado e a sociedade”. 

Feita esta observação, recorre-se, para enfrentar o tema da mitigação das fronteiras 

entre Direito público e Direito privado, à análise realizada Maria João ESTORNINHO (2009), 

cujo sugestivo título – A Fuga para o Direito Privado: contributo para o estudo da actividade 

de direito privado da Administração Pública – rompe, de imediato, com o paradigma de que a 

Administração Pública atua, exclusivamente, sob o regime de Direito público. 214 Após 

apontar as marcas históricas da “dupla subordinação da Administração Pública” a comandos 

de Direito público e de Direito privado,215 a autora afirma serem as necessidades do Estado 

social que marcam a aceitação da subordinação da Administração também às normas de 

Direito privado, uma vez que o: 

“carácter mais activo e mais interventor da Administração Pública é 
indissociável do seu recurso a novos métodos de actuação. Na verdade, esta 
actuação intervencionista do Estado nem sempre é exequível através da 
organização burocrática tradicional da Administração Pública, pelo que esta 
precisa recorrer a novos modelos de organização e de actuação mais 
flexíveis e dinâmicos. E, se esta utilização do Direito Comum era 
inicialmente muito limitada, reduzindo-se praticamente à aquisição 
contratual dos bens indispensáveis ao funcionamento da Administração e ao 
desenvolvimento da sua atividade, aos poucos cresceu e generalizou-se.”216 

                                                   
214 A autora assim explica a sua proposta de pesquisa: “[i]mporta agora analisar o próprio ‘espírito’ do Direito 
Administrativo nascente e da dogmática jurídica que o acompanha, bem assim como a sua relação com o Direito 
Privado. E, apesar de as vicissitudes da actividade de direito privado da Administração Pública ‘acompanharem’, 
em termos simétricos, as do nascimento do Direito Administrativo, o facto é que, normalmente, este é que tem 
sido objecto de estudo, ficando o primeiro tema como que ‘na sombra’. Ora, é precisamente esse ‘reverso da 
medalha’ que aqui se procura descobrir.” (ESTORNINHO, 2009, 32)  
215 Maria João ESTORNINHO, 2009, 23-28. Segundo a autora, a noção de “dupla subordinação” origina-se no 
Estado absolutista, sendo forjada pela Teoria do Fisco, marcada pelo “desdobramento entre, por um lado, o 
Estado que tem poder soberano mas não tem património e, por outro lado, o Fisco que apenas tem património e 
não é dotado de poder público” (ESTORNINHO, 2009, 25).  
216 Maria João ESTORNINHO, 2009, 39-40. No mesmo sentido, Odete MEDAUAR (2003, 115-116), “[c]om a 
dinâmica intervencionista o Estado passou a atuar em esferas antes tidas como reservadas à autonomia privada, 
em especial no setor econômico e social, do que resultou o processo denominado de publicização do privado; o 
que afetava a poucos passou a ser de interesse comum; a política interferiu na economia; por outro lado, grandes 
organizações, associações e grupos privados passaram a exercer pressão sobre o Estado, a colaborar na gestão de 
atividades de interesse geral, a solucionar problemas mediante acordos e negociações, gerando a chamada 
privatização do público.”  
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Muito embora, a realidade tenha caminhado nesse sentido, anota Maria João 

ESTORNINHO (2009, 46) que “toda a atividade de direito privado da Administração Pública 

continua a ficar na sombra, sendo completamente voltada ao esquecimento pela doutrina”, em 

virtude da preocupação desta “em provar definitivamente a autonomia do Direito 

Administrativo em face do Direito Privado e em dotar a Administração dos instrumentos 

necessários à prossecução das suas atribuições”. 

Note-se que, com o Estado dito pós-social,217 o silêncio da doutrina administrativista 

em relação à atividade de Direito privado da Administração transformou-se em verdadeira 

aversão, em face da “fuga para o Direito Privado”, para continuar a conversa com Maria João 

ESTORNINHO,218 criando um ambiente ambíguo219 quanto às vinculações jurídicas da 

Administração, para, em desfavor do particular, “tentar ultrapassar as vinculações jurídico-

públicas a que a Administração de outro modo estaria sujeita” 220.  

Fato é que, qualquer que seja a razão, seguindo o raciocínio exposto por Maria João 

ESTORNINHO (2009) para a evolução do papel do Estado, parece não haver mais a pretensa 

clareza de outrora nos institutos jurídicos que marcavam a separação entre Direito público e 

Direito privado. Acredita-se ser esta a conclusão de Odete MEDAUAR (2003, 115-116), 

quando, ao examinar a divisão entre as esferas pública e privada em face da evolução do 

quadro político-institucional do Estado, registra os aspectos da “flexibilização das relações 

público-privado”, do “enfraquecimento da separação entre setor público e setor privado” e do 

“intercâmbio e conexão entre público e privado”, como marcas da atual organização Estatal, 

de modo que o eixo de investigação deixa de estar nos critérios de distinção221, passando ao 

exame dos aspectos de aproximação entre os campos. 

                                                   
217 Para Maria João ESTORNINHO (2009, 47), o Estado pós-social é aquele que decorrente da “crise do Estado 
Social” e é marcado pelo “crescimento desmesurado da Administração Pública do Estado Social”, pelos 
“fenómenos graves de ineficiência e de aumento da burocracia”, pelo “agravamento das contribuições exigidas 
aos cidadãos para suportar as despesas crescentes da máquina estadual e a falta de imparcialidade do Estado 
(para já não falar de fenómenos extremos, como os de corrupção)”.  
218 “Na minha opinião, pode dizer-se que, ao longo dos tempos, a Administração Pública acabou muitas vezes 
por passar de uma fuga que se poderia dizer quase ‘inocente’ a uma fuga ‘consciente e perversa’ para o Direito 
Privado.” (ESTORNINHO, 2009, 68) 
219 Para Maria João ESTORNINHO (2009, 68-78), as ambiguidades estariam na “natureza mista, de direito 
privado e de direito público” das novas entidades da Administração Pública, na “complexidade (ou pelo menos 
diversidade) do estatuto jurídico do seu pessoal” e nos mecanismos de controle da Administração sobre suas 
entidades, pois “nem há verdadeira autonomia, que levaria a que funcionassem os mecanismos de controlo 
normais do Direito Privado, em especial do Direito Comercial, nem, por outro lado, se reconhece que estas 
entidades são afinal ainda entidades públicas, sujeitas aos controlos tradicionais jurídico-públicos.”. 
220 Maria João ESTORNINHO, 2009, 67. No direito pátrio, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010a, 38-39) 
crítica essa fuga, afirmando tratar-se de uma “[t]entativa [...] que não tem como concretizar-se com a extensão 
que se possa pretender, tendo em vista que o direito privado, quando utilizado pela Administração Pública, é 
sempre derrogatório parcialmente por normas de direito público, muitas delas com fundamento constitucional.”  
221 Pode também ter contribuído para essa mudança de eixos o aspecto, formulado por Fernando Dias 
MENEZES DE ALMEIDA (2012, 105) em “crítica do ponto de vista de uma formulação teórica”, de que 
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Além desta perspectiva relacionada à prática administrativa do Estado, parece 

contribuir para a aproximação entre os campos do Direito público e do Direito privado, a 

perspectiva conformadora da centralidade dos Direitos fundamentais e sua influência sobre o 

ramo do Direito administrativo, notadamente nos Estados em que aqueles Direitos foram 

alçados ao texto constitucional, como o caso brasileiro com a Constituição de 1988.  

Para Luís Roberto BARROSO (2012, 50-51), que examina essa questão, não se trata 

nem de uma “privatização do direito público”, nem de uma “publicização do direito 

privado”, mas da “constitucionalização de ambos” pela “aplicação de princípios 

constitucionais que leva determinados institutos de direito público para o direito privado e, 

simetricamente, traz institutos de direito privado para o direito público”, arrefecendo a 

dualidade entre Direito público e Direito privado.222  

Em face dessas questões, parte da doutrina223 afirma que as abstrações Direito público 

e Direito privado parecem servir mais, como recurso didático, para facilitar o ensinamento de 

noções genéricas224, como aquelas que atribuem ao Direito público a ideia de autoridade ou 

relacionam o Direito privado com autonomia e igualdade entre as partes, do que como um 

instrumento hábil para estruturar cientificamente as teorias do fenômeno jurídico.  

Contudo, ainda que abrandada pelas constatações registradas acima, defende-se que a 

distinção entre Direito público e Direito privado, não pode ser completamente abandonada. É 

Tercio Sampaio FERRAZ JÚNIOR (2007, 137) quem assim observa: 

[a] distinção entre direito público e privado não é apenas um critério 
classificatório de ordenação dos critérios de distinção dos tipos normativos. 
Com sua ajuda, podemos, é verdade, classificar as normas com seus 
diferentes tipos, em dois grandes grupos. O interesse da classificação, 
porém, é mais extenso. A distinção permite sistematização, isto é, o 

                                                                                                                        
“dificilmente haverá consenso quando se trata de formular o critério de distinção” entre Direito público e Direito 
privado.  
222 Olhando sobre a perspectiva do Direito civil, Sílvio de Salvo VENOSA (2005, 91) registra: “a cada dia, no 
entanto, notamos maior publicização do direito privado. São frequentes as invasões do Estado na órbita que 
originalmente apenas interessava ao âmbito privado do indivíduo. A influência do Estado é cada dia mais 
absorvente; surgem, então, fórmulas para proteger o Estado por meio de um direcionamento de condutas do 
indivíduo. É acentuada a cada momento a restrição à liberdade individual. Princípios tradicionais de direito 
privado, como, por exemplo, a autonomia da vontade no direito obrigacional, sofrem paulatina intervenção do 
Estado.”   
223 Por toda esta corrente, cf. Sílvio de Salvo VENOSA (2005, 90): “[a] distinção entre direito público e direito 
privado, na vida prática, não tem a importância que alguns juristas pretendem dar. O Direito deve ser entendido 
como um todo. Fazemos, porém, a distinção entre direito privado e direito público, mais por motivos didáticos e 
por amor à tradição.” 
224 “Essas são ideias que correspondem, em geral, a um sentido que comumente se dá a Direito público e 
privado: o público sendo associado ao Estado e seus agentes, à defesa do interesse público e a um modo de agir 
imperativo e unilateral típico do poder soberano; e o privado, aos indivíduos (aqui incluindo pessoas jurídicas 
não estatais), ao regramento dos interesses privados e a um modo de agir consensual e bi (ou pluri) lateral típico 
de sujeitos em pé de igualdade.” (MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 108) 
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estabelecimento de princípios teóricos, básicos para operar as normas de um 
e outro grupo, ou seja, princípios diretores do trato com as normas, com suas 
consequências, com as instituições a que elas referem, os elementos 
congregados em sua estrutura. Esses princípios decorrem, eles próprios, do 
modo como a dogmática concebe direito público e privado. E esse modo, 
não podendo ter o rigor de definição, é, de novo, tópico, resulta da utilização 
de lugares comuns, de pontos de vista formados historicamente de aceitação 
geral. 

Nesse sentido, conforme aponta Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 

113-119), carreado nas lições de Léon Duguit e Hans Kelsen, para o exame dos contratos 

celebrados pela Administração Pública, é possível sustentar, cientificamente, as específicas 

técnicas de produção e de execução do Direito como aspectos a justificar a persistência da 

divisão conceitual entre Direito público e Direito privado.  

Desse modo, acompanhando o raciocínio desenvolvido nas Noções Preliminares deste 

trabalho para caracterizar os contratos administrativos, marcam a distinção entre as normas de 

Direito privado e as normas de Direito público a forma de produção heterônoma, em que não 

há autonomia para a vinculação, e a qualidade de outorgar, sob certas condições, poderes 

autoexecutórios aos sujeitos de direitos investidos normativamente da função de satisfazê-la.  

Feitas essas observações, em sede de síntese parcial, assenta-se, para os avanços que 

se seguirão neste Capítulo, a prevalência da distinção entre Direito público e Direito privado 

sob os campos cientificamente circunscritos da forma de produção e execução do Direito, sem 

deixar de registrar, pela mudança da estrutura estatal ao longo do século XX, uma efetiva 

mitigação dos outrora estanques campos do Direito público e do Direito privado, com o 

recurso pela Administração Pública de técnicas e instrumentos mais afetos ao regime jurídico 

privado de atuação.225  

Com estas considerações postas, pode-se avançar para o próximo ponto de análise na 

qual se vislumbra a influência do ramo do Direito civil na forma de agir da Administração 

Pública e, consequentemente, sobre os institutos de Direito administrativo.   

1.2. O uso do Direito civil pela Administração Pública e a relação deste ramo 
com o Direito administrativo 

A partir do cenário trabalhado no tópico anterior, de aproximação entre os campos do 

Direito público e Direito privado, objetiva-se, nesta etapa do trabalho, examinar, ainda sob 

uma perspectiva teórica, em que medida as normas de Direito civil podem ser apropriadas 

                                                   
225 Registra-se que, ainda que não tenha sido objeto de maior cuidado por escapar à ótica pela máquina 
administrativa que decorre do próprio objetivo desta pesquisa, também marca a mitigação entre os campos do 
Direito público e do Direito privado, o avanço de um regime de Direito público sobre as relações particulares, 
como apontado em algumas passagens deste tópico da pesquisa. 
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pela Administração Pública e, nessa situação, como se dá a relação deste campo do Direito 

com o Direito administrativo, que organiza a máquina estatal.  

Desse modo, frisa-se, mais uma vez, que as relações Direito público/Direito privado e 

Direito administrativo/Direito civil não são simetricamente correspondentes. As aproximações 

Direito público/Direito privado e Direito administrativo/Direito civil não decorrem dos 

mesmos termos, ainda que ambas as distinções sejam produtos do Direito como ciência,226 

olhando pela perspectiva da tradição do Direito positivo brasileiro, mesmo que 

exclusivamente do seu Direito constitucional, a divisão do Direito em ramos, quais sejam 

Direito administrativo, Direito civil, Direito penal, entre outros, tem importância não só do 

ponto de vista teórico, mas pelo reflexo prático no que tange à organização do Estado – 

especialmente pela índole federativa comum ao período republicano brasileiro, no qual a 

medida da autonomia é posta no texto constitucional, mediante, entre outros aspectos, a 

distribuição das competências legislativas dos entes federados por ramos do Direito –, 

enquanto que as abstrações Direito público e Direito privado parecem ter importância mais 

restrita à teoria do Direito, notadamente no campo pedagógico de apresentação do fenômeno 

do Direito. É, portanto, com base no Direito positivo que se entende haver fundamento para a 

inexistência de uma relação exata de correspondência entre as noções Direito público/Direito 

privado e Direito administrativo/Direito. 

Nota-se, contudo, que se utilizou dos termos simetricamente correspondentes e 

relação exata, para caracterizar a inexistência de equivalência perfeita entre as noções Direito 

público/Direito privado e Direito administrativo/Direito. Fez-se essa anotação para que a 

formulação proposta não estivesse desconectada da realidade legislativa e negasse toda e 

qualquer relação entre os termos aventados, já que, em certas ocasiões, algumas legislações 

mencionam em suas disposições os termos Direito público e Direito privado, para determinar 

a natureza das normas incidentes sobre certa matéria.227  

Diante desse fato, parece ser possível adotar, como entendimento para harmonizar este 

aspecto com os raciocínios acima desenvolvidos para a relação Direito público/Direito 

privado e Direito administrativo/Direito civil, sob a perspectiva da natureza das normas e da 

distribuição das competências legislativas entre os entes federados, dois pontos de partida. 

                                                   
226 “Note-se, aliás, que se está falando em que se tome a expressão Direito enquanto ciência do Direito, visto que 
o Direito enquanto fenômeno normativo – objeto da ciência do Direito – não comporta, sob pena de se falsear a 
descrição da realidade, distinções específicas por ramos do conhecimento.” (MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 
15) 
227 Nesse sentido, cf. o disposto no artigo 54 da Lei 8.666/1993: “Os contratos administrativos de que trata esta 
Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.” 
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Normas de Direito publico são aquelas marcadas pela produção heterônoma e autoexecutória 

do Direito, abrangendo parte das normas de Direito administrativo, de modo que possuem, em 

regra geral, competência legislativa para editar tais normas de Direito público àqueles entes 

federados com poderes para estabelecer, entre outros ramos do Direito, as normas de Direito 

administrativo. Enquanto isso, as normas de Direito privado são aquelas marcadas pela 

produção autônoma e sem poderes de execução própria pelas partes, lastreadas na relação de 

igualdade, correspondendo também em parte às normas de Direito civil e cuja competência 

legislativa é detida, em grande medida, pelas unidades federadas com poderes para editar 

normas de Direito civil.  

Dito isso, colocam-se as questões fundamentais deste tópico: o que seriam normas de 

Direito civil?; e qual a possibilidade dessas normas servirem de orientação para o agir da 

Administração Pública, adentrando ao campo de influência do Direito administrativo sobre o 

modo de atuar desta? 

Antes, de formular respostas às indagações propostas é necessário tem em mente o 

alerta de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA sobre a construção teórica dos ramos do 

Direito. Segundo o autor, 

“[é] certo que se pode dizer que determinado conjunto de normas ‘constitui’ 
o Direito administrativo, ou o civil, ou o penal, ou qualquer outro dos ramos 
do Direito. Todavia, quando o órgão competente cria normas não tem por 
fim criar normas de tal ou qual ramo do Direito, mas sim disciplinar a 
conduta humana. É por meio da ciência do Direito que se chegará à 
conclusão – numa perspectiva descritiva e não prescritiva [...] – de que tais 
normas possam ser ditas constitutivas de um ou de outro ramo do Direito. 
Ainda que, no mais das vezes, as normas não nasçam identificadas com certo 
ramo do Direito, é verdade que o órgão criador das normas pode até rotular o 
conjunto normativo criado com alguma dessas designações (p. ex.: Código 
Civil, Código Tributário). Isso não impede, porém, que a ciência do Direito 
enxergue, v.g. no Código Civil, normas ‘de Direito administrativo’, como se 
passa com as referentes aos bens públicos.”228 

Nesta observação, pode estar a chave para a primeira resposta, já que esclarece que a 

definição da natureza das normas por ramos do Direito não é uma decorrência necessária da 

roupagem formalmente atribuída, mas das características da conduta dos sujeitos do direito 

por elas disciplinadas. 

Feita esta anotação, passa-se ao exame da doutrina civilista, para compreender a visão 

que esta tem sobre o seu objeto de estudo.  

                                                   
228 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 15. 
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Com o objetivo não exaustivo de apenas captar uma noção geral sobre o que possa ser 

caracterizado como normas de Direito civil, utiliza-se a formulação de Sílvio de Salvo 

VENOSA, para quem,  

“[o] Direito Civil trata do conjunto de normas reguladoras das relações 
jurídicas dos particulares. O interesse de suas regras é eminentemente 
individual. Nele estão os princípios da personalidade, o conjunto de atributos 
que situam o homem na sociedade.”229  

A esta dimensão clássica de ramo do Direito das relações jurídicas dos particulares, 

parece ser inevitável registrar a inflexão conceitual experimentada pelo Direito civil, em face 

do seu processo de constitucionalização no Direito brasileiro. Conforme aponta Gustavo 

TEPEDINO, “a partir da interferência da Constituição no âmbito antes reservado à autonomia 

privada, uma nova ordem pública há de ser construída”230, de modo que   

“a autonomia privada passa a ser remodelada por valores não patrimoniais, 
de cunho existencial, inseridos na própria noção de ordem pública. 
Propriedade, empresa, família, relações contratuais tornam-se institutos 
funcionalizados à realização dos valores constitucionais, em especial da 
dignidade da pessoa humana, não mais havendo setores imunes a tal 
incidência axiológica, espécies de zonas francas para a atuação da 
autonomia privada.”231 

Sob esse influxo constitucional, para continuar com Gustavo TEPEDINO, o Direito 

civil deixa de ser um ramo do Direito marcado pela “perspectiva patrimonialista”, para se 

voltar à “promoção dos valores constitucionais”.232  

Assim, sabendo que é uma certa ousadia o que se propõe a afirmar e assinalando que a 

doutrina civilista é reticente233 em realizar proposições que possam ser aplicadas para além da 

esfera das pessoas privadas, a partir do que se construiu acima, notadamente pela 

aproximação teórica entre Direito público e Direito privado e diante da perspectiva da 

constitucionalização dos Direitos fundamentais, consagrada no vetor da dignidade da pessoa 

                                                   
229 Sílvio de Salvo VENOSA, 2005, 94. 
230 Gustavo TEPEDINO, 2009, 04. 
231 Gustavo TEPEDINO, 2009, 05-06. Mais a frente, Gustavo TEPEDINO (2009, 18) afirma que “as novas 
tecnologias rompem com os compartimentos do direito público e do direito privado, na medida em que não se 
enquadram comodamente em nenhuma destas categorias, a demonstrar seu anacronismo, invocando regulação a 
um só tempo de natureza privada e de ordem pública. A dignidade da pessoa humana há de ser tutelada e 
promovida, em última análise, nos espaços públicos e privados, daí resultando a imprescindibilidade de um 
controle da atividade econômica segundo os valores constitucionais, processo hermenêutico que, em definitivo, 
há de ser intensificado – e jamais arrefecido – com a promulgação de leis infraconstitucionais.”  
232 Gustavo TEPEDINO, 2009, 22. 
233 Pelo menos foi o que se inferiu das análises de Sílvio de Salvo VENOSA (2005) e Gustavo TEPEDINO 
(2009), nas quais os autores não tiveram a pretensão de formular proposições doutrinárias aplicáveis para além 
da esfera das relações privadas dos sujeitos de direito de natureza privada, embora constatassem eventual 
possibilidade de influência do Direito civil para outros ramos do Direito. 
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humana que, como visto, é determinante na conformação teórica do Direito civil, não parece 

ser um absurdo considerar a incidência das normas de Direito civil sobre o agir 

administrativo. Isso ocorreria especialmente quando a Administração Pública atua sem 

manifestação de sua capacidade autoexecutória e com relativa234 autonomia quanto às normas 

de Direito sob as quais se vinculará, o que significa, em outras palavras, sem as marcas típicas 

do regime jurídico público, próprias do Direito administrativo, já que, nestas situações, parece 

ser possível dizer que a Administração Pública trava efetivas relações jurídicas particulares. 

Desse modo, parece ser possível dizer que, na relação Direito civil e Direito 

administrativo, a este compete definir, além das normas de ordenação da estrutura 

administrativa, um regime especial para a Administração Pública, derrogando ou 

exorbitando, para falar com termos comuns à ciência jurídica do Direito administrativo, as 

disposições do Direito civil que, por sua vez, são responsáveis por organizar o conjunto das 

relações jurídicas particulares, marcadas pela autonomia e pela relação de igualdade entre as 

partes.  

Parecem corroborar para a conclusão acima formulada algumas considerações 

destacadas por Sílvio de Salvo VENOSA (2005, 94-96) sobre a “importância do Direito 

Civil”. Segundo este autor, 

“[e]mbora seja dito que o Direito Civil é o ramo principal do direito privado, 
sua noção extravasa essa afirmação. É na técnica do Direito Civil que 
apreendemos melhor a técnica legislativa, a forma de apresentação das leis, 
sua estrutura fundamental. É no Direito Civil que tomamos conhecimento da 
filosofia jurídica de um povo, do valor dado por ele ao casamento, aos bens, 
à propriedade, enfim. [...] 
“As noções fundamentais de Direito Civil estendem-se a todas as áreas do 
Direito, não apenas ao direito privado, mas igualmente ao direito público. 
Ninguém pode arvorar-se em especialista em uma área de direito público se 
não conhecer solidamente as noções de fato jurídico, ato jurídico, negócio 
jurídico, os defeitos desses atos, os contratos etc.”235 

Este papel basilar do Direito civil também é registrado na doutrina administrativa por 

Romeu Felipe BACELLAR FILHO (2007), em trabalho no qual o autor examina a relação 

entre o Direito administrativo e o novo Código Civil. Sob esta perspectiva, no sentido daquilo 

que foi acima afirmado quanto ao Direito civil, Romeu Felipe BACELLAR FILHO coloca 

que abordar a 
                                                   

234 Exigindo-se, para a satisfação do princípio da legalidade sob o qual está submetido a Administração Pública, 
a relação de compatibilidade, como se expos nas Noções preliminares desta pesquisa.  
235 Silvio Salvo VENOSA, 2005, 95-96. Note-se que a despeito desta constatação, o autor, conforme já se 
registrou quanto à limitação das análises à “ordem privada”, em parágrafo seguinte ao transcrito registra: “[o] 
Direito Civil tem por conteúdo a regulamentação dos direitos e obrigações de ordem privada, concernentes ‘às 
pessoas, bens e às suas relações’, como está disposto no art. 1º de nosso Código Civil [Lei 10.406/2002]”. 
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“incidência do novo Código Civil nas relações jurídicas administrativas 
exige a compreensão da precedência histórica do Direito Civil em relação ao 
Direito Administrativo. Essa circunstância levou à sedimentação de muitos 
institutos no Direito Privado que, somente depois, vieram a ser incorporados 
ao Direito Público e ao Direito Administrativo.”236 

Além da já apontada relação entre o Direito civil e a Teoria Geral do Direito, pode-se 

recorrer, em favor do recurso das normas de Direito civil pela Administração Pública, à 

própria construção do Direito administrativo, forjado, enquanto ramo científico do Direito, 

pelo Estado francês pós-revolucionário de 1789,237 cuja formulação é aplicável ao 

ordenamento pátrio, diante da influência desta teoria francesa na formação do Direito 

administrativo brasileiro.238   

Conforme aponta Jean RIVERO (1981, 22-23), o Direito administrativo francês foi 

construído a partir de reiteradas decisões do Conselho de Estado – órgão do Estado francês 

responsável pelo exercício da jurisdição administrativa, autônomo à justiça comum, criado 

pelos Revolucionários de 1789 sob o de que “julgar a administração é também administrar”239 

– que criaram um regime jurídico próprio para a Administração Pública e o exercício das 

funções administrativas, mediante a derrogação do Direito privado, consolidado no Código 

Civil Napoleônico de 1804.240  

É, portanto, por esta constante atividade jurisdicional – e não mediante a ação 

legislativa –241 que se estrutura o Direito administrativo francês, como um regime apartado e 

particular, consolidado doutrinariamente por modelos de institutos paralelos àqueles 
                                                   

236 Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 2007, 121. 
237 Para Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010a, 01 e 04, respectivamente), “[o] Direito Administrativo, como 
ramo autônomo, nasceu em fins do século XVIII e início do século XIX, o que não significa que inexistissem 
anteriormente normas administrativas, pois onde quer que exista o Estado, existem órgãos encarregados do 
exercício de funções administrativas. O que ocorre é que tais normas se enquadravam no jus civile, da mesma 
forma que nele se inseriam as demais, hoje pertencentes a outros ramos do direito”, sendo “inegável a 
contribuição do direito francês para a autonomia do Direito Administrativo. [§] Costuma-se indicar, como termo 
inicial do nascimento do Direito Administrativo, a Lei de 28 pluvioso do Ano VIII (1800), que organizou 
juridicamente a Administração Pública na França. [§] Mas foi graças principalmente à elaboração jurisprudencial 
do Conselho de Estado francês que se construiu o Direito Administrativo.” 
238 Nesse sentido, é o registro de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2013, 90) ao examinar a influência 
do Direito administrativo francês, para a formação da teoria do Direito administrativo no Brasil: “[c]om efeito, 
notoriamente é o direito administrativo que mais influenciou e tem influenciado o direito brasileiro, tanto no 
sentido da modelagem de instituições estatais e de direito positivo, como no sentido da formação da teoria.” 
239 A expressão é emprestada de Jacqueline MORAND-DEVILLER (2005, 14): “juger l’administration c’est 
aussi administrer”. 
240 “Sabe-se que o direito administrativo, como ramo autônomo do direito, teve origem na França, sendo de 
elaboração pretoriana, em decorrência do trabalho do Conselho de Estado, que é o órgão de cúpula da jurisdição 
administrativa que se constituiu naquele país. [§] O direito administrativo nasceu referido a um sujeito – a 
Administração Pública. Por isso mesmo se entendeu que deveria ser constituído por normas próprias, 
derrogatórias do direito privado que rege as relações entre particulares.” (DI PIETRO, 2005, 39)  
241 “[N]a França a lei não é a principal fonte do direito administrativo. A principal fonte é a jurisprudência 
elaborada pela jurisdição administrativa, especialmente o Conselho de Estado. Na França, falar em princípio da 
legalidade significa falar primordialmente em submissão à jurisprudência elaborada pelos órgãos de jurisdição 
administrativa.” (DI PIETRO, 2005, 40)   
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existentes no Direito civil, mas com notas peculiares a caracterizar o regime administrativo. 

Desse modo, marca o Estado francês uma divisão clara entre Direito administrativo e Direito 

civil, na qual, aquele serve para regular as atividades de interesse público e este se restringe às 

atividades da vida privada, seja dos cidadãos, seja da própria Administração Pública, nas suas 

atuações não marcadas pela autoridade.   

Com este breve resumo, sem registro das nuances que obviamente são latentes no 

fenômeno da formação de um ramo do Direito, num determinado sistema jurídico, objetivou-

se apenas destacar que é da própria origem do Direito administrativo a relação derrogatória 

com o Direito civil, a fim de criar um regime que atenda às particularidades da Administração 

Pública e da sua forma de agir, não sendo estranho, ao processo de formação do Direito 

administrativo, o recurso da Administração Pública às normas de Direito civil, nas relações 

jurídicas não marcadas pelas notas típicas do regime público, corroborando, deste modo, com 

o que acima se formulou para a relação entre Direito administrativo e Direito civil. 

Para completar o raciocínio, consigna-se que a construção do Direito administrativo 

brasileiro não ocorreu, como no modelo francês, pela atividade jurisdicional. Conforme 

aponta Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2013, 81), foi a doutrina jurídica quem 

supriu a ausência de um órgão jurisdicional administrativo autônomo242 e a omissão 

normativa do legislador em matéria de Direito administrativo. Ainda segundo o mesmo autor, 

a forma de criar o Direito administrativo somente foi modificada no Brasil, a partir da década 

de 80, quando se experimentou a emergência de legislações relacionadas à atividade 

administrativa.243 Nesta nova forma de criação do Direito administrativo brasileiro, marcada 

pela produção de Direito positivo, observa-se o surgimento de uma outra fonte de influência 

                                                   
242 Especialmente com a proclamação da República no Brasil e a adoção da unidade de jurisdição com a 
Constituição de 1891, já que, durante o Período Imperial, o Conselho de Estado, ainda que não detivesse 
juridicamente função jurisdicional (DI PIETRO, 2005, 42), exercia papel “consultivo e facultativo” nos negócios 
contenciosos (CAVALCANTI, 1951, 05), de modo que estudos recentes quanto à sua prática institucional leva 
certa doutrina a caracterizá-lo como “tribunal administrativo” (LOPES, 2010, 206-211). 
243 Vale registrar a análise de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 50-51) quanto à formação do 
Direito administrativo brasileiro: “o Direito administrativo brasileiro, sobretudo nas primeiras décadas do século 
XX, é antes decorrente de formulação doutrinária, consolidada jurisprudencialmente – tomando-se, na prática, as 
afirmações da doutrina como dogma –, do que decorrente de produção legislativa, a qual, a seu turno, quando 
surge, em grande medida é influenciada pelas teorias elaboradas em doutrina e acolhidas na jurisprudência.” 
Ainda segundo o autor, a importação de “institutos e teorias” do Direito administrativo francês, “recebidos 
diretamente na doutrina – cujas formulações tendem a ser dogmáticas – e sendo aplicadas judicialmente, sem a 
intermediação política da legislação, foram consolidados como dogmas, não necessariamente adaptados à 
realidade brasileira. Muitos desses elementos penetraram o campo legislativo apenas quando já revestidos, 
perante a consciência da maioria dos agentes do Direito, do caráter dogmático. [...] Isso levou o Direito 
administrativo brasileiro, tanto do ponto de vista normativo, como do ponto de vista do pensamento jurídico 
majoritário, mais do que outros ramos do Direito, a caracterizar-se – mais fortemente em meados do século XX, 
mas também em certa medida até os dias atuais – por notas dogmáticas e conservadoras.”   
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que parece ser importante para a construção da relação entre Direito administrativo e Direito 

civil que está em investigação.  

Trata-se do modo de criação do Direito administrativo próprio do sistema jurídico da 

common law. Conforme aponta Sabino CASSESE (1994, 58-63), “o controvertido 

desenvolvimento do Direito administrativo nos países anglo-saxões”244, deu-se “por regras 

especiais ditadas por leis (oficial law), que modificavam a ordinary law [Direito comum, 

construído consuetudinariamente e revelado por decisões judiciais], relativas unicamente às 

autoridades públicas”245. Desse modo, pode-se concluir que foi por meio do Direito positivo 

que se erigiu o Direito administrativo nos países de tradição anglossaxônica, mediante a 

outorga normativa de determinadas prerrogativas ao Poder Público, rompendo com a 

aplicação indistinta do Direito comum, daí a expressão common law, que caracteriza esse 

sistema. Nesse sentido, Odete MEDAUAR (2003, 45-60), após examinar a sistematização do 

Direito administrativo anglo-saxão na Inglaterra e nos Estados Unidos e a resistência inicial à 

noção de administrative law neste sistema, registra a instituição pelos parlamentos desses 

países de leis conferindo poderes especiais à Administração Pública, marcadas, com o suporte 

da jurisprudência, pela preocupação do controle processual com essa particular forma do agir 

administrativo.  

Com isso, parece ser possível inferir que, com exceção das condições especiais 

conferidas normativamente, também no modelo do sistema da common law, do qual o Direito 

administrativo brasileiro recebe influência, 246-247 parece ser natural do sistema que a 

Administração Pública submeta-se ao Direito aplicável a todos os sujeitos de direito.      

Assim, sem querer apontar todas as influências que o Direito administrativo francês e 

o sistema da common law podem ter no modelo de criação do Direito administrativo 

brasileiro, mas apenas ressaltar o que se desenvolveu para a relação entre Direito 

administrativo e Direito civil, conclui-se, ainda que não seja usual, que, do ponto de vista 

teórico, o Direito civil sirva de referencial normativo, para o agir da Administração Pública, 

sempre que esta não estiver submetida a um regime jurídico de produção normativa 

                                                   
244 Trata-se do subtítulo, utilizado por Sabino CASSESE (1994, 58) – “[e]l controvertido desarrollo del derecho 
administrativo en los países anglosajones” –, destinado ao exame da formação do Direito administrativo nos 
países do sistema da common law.  
245 “[E]xistían reglas especiales dictadas por leyes (oficial law), que modificaban la ordinary law, relativas 
únicamente a las autoridades públicas” (CASSESE, 1994, 59) 
246 Para a influência do sistema da common law sobre o Direito administrativo brasileiro, cf. Maria Sylvia 
Zanella DI PIETRO, 2005, 42-46.  
247 Tanto é assim que as Linhas de Pesquisa, a orientar todos os Projetos Acadêmicos da Área de Direito 
Administrativo do Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é 
a Convergência dos sistemas romanísticos e anglo-americano no Direito administrativo Brasileiro, cf. 
www.direito.usp.br/cbt/linha_pesquisa/des_2013.pdf. 



93 
 

 

heterônoma e de sanções autoexecutórias, cuja competência para instituí-lo é da norma do 

Direito administrativo, apta a derrogar ou exorbitar as disposições de Direito civil.  

Desse modo, somando-se o que se trabalhou neste subtópico com as observações 

realizadas nas Noções Preliminares deste trabalho sobre o princípio da legalidade, acredita-se 

que as normas de Direito civil podem servir de respaldo às exigências de compatibilidade 

deste princípio, impostas pelo Estado de Direito, fazendo com que os elementos constantes 

nas normas de Direito civil sirvam enquanto recurso, dotado de compatibilidade sistêmica, ao 

exercício da atividade administrativa.  

Nesse sentido, acompanha-se proposição de Romeu Felipe BACELLAR FILHO 

(2007, 121-248) em defesa não só da aplicação das normas de Direito administrativo, 

constantes no Código Civil, mas das próprias normas de Direito civil deste diploma, para 

orientar normativamente a organização da Administração Pública. 

Com isso, para concluir o raciocínio empreendido neste tópico, defende-se uma 

resposta afirmativa à indagação “[o] Direito Civil, aplicável à atividade administrativa, é 

ainda civil?”, lançada por Romeu Bacellar BACELLAR FILHO (2007, 30), para enfrentar “a 

problemática da incidência de regras do Direito Civil à Administração Pública”,248 na medida 

em que parece ser a única resposta condizente com a conformação do sistema jurídico, já que, 

como demonstrado, não parece haver problema, do ponto de vista teórico, à aplicação do 

Direito civil à Administração Pública. 

Feitas essas observações genéricas quanto à influência do Direito civil no Direito 

administrativo vale avançar, ainda com o foco teórico proposto, para o exame específico da 

relação entre as normas de Direito civil e os contratos administrativos. 

1.3. Possibilidade teórica de incidência das normas de Direito civil nos contratos 
administrativos 

Para pensar a viabilidade teórica da incidência das disposições contratuais previstas 

pelo Direito civil, para além das relações ditas privadas, é preciso enfrentar aspectos da 

própria origem da teoria do contrato administrativo. Segundo esclarece Odete MEDAUAR: 

“a teoria do contrato administrativo teve seus elementos fundamentais 
elaborados nas decisões do Conselho de Estado francês e acabou por firmar-
se. Essa teoria, no entanto, afastou-se de preceitos da teoria do contrato 

                                                   
248 Segue a indagação aponta outra questão: “[s]e a resposta for positiva, como poderia uma lei federal afetar a 
atividade administrativa dos outros entes da federação a quem a Constituição notoriamente atribuiu autonomia 
política e, em regra, competência para legislar sobre o regime jurídico administrativo?” (BACELLAR FILHO, 
2007, 30-31). Uma posição quanto a esta pergunta que perpassa consideração de Direito positivo será formulada 
no tópico seguinte deste trabalho.  
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privado vigente desde o século XVIII, como a igualdade entre as partes e a 
intangibilidade da vontade inicial das mesmas – formou-se a teoria de um 
contrato diferenciado do modelo privado, de um contrato em que a 
Administração dispõe de certas prerrogativas para assegurar o interesse 
público, sem que sejam sacrificados os interesses pecuniários do particular 
contratado. Embora a concepção de contrato administrativo fugisse à ideia 
de contrato, predominante nos séculos XVIII e XIX, não deixou de ser 
considerado contrato.”249 

Sutil nesta transcrição, mas importante para a linha de raciocínio que se quer propor, é 

a razão prática para a distinção forjada pela teoria do contrato administrativo entre este e o 

contrato privado. Conforme aponta Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO (2009, 10), essa 

apartação alicerçava-se em fundamentos mais processuais do que propriamente substanciais, 

na medida em que os contratos administrativos seriam julgados pelo sistema do contencioso 

administrativo, a cargo do Conselho de Estado Francês, enquanto que os contratos privados, 

ainda que celebrados pela Administração Pública, seriam objeto de apreciação pela justiça 

comum.  

Sem desprezar a existência de notas típicas substanciais, adotadas nesta pesquisa para 

a caracterização dos contratos administrativos, o alerta de Diogo de Figueiredo MOREIRA 

NETO acima relatado, quanto ao fundamento sob a qual se orientava a distinção entre 

contratos administrativos e contratos privados, proposta pela teoria dos contratos 

administrativos, parece permitir, retomando a parte final do trecho acima transcrito de Odete 

MEDAUAR na afirmação de que em nenhum momento o contrato administrativo “deixou de 

ser considerado contrato”, que seja adotado, como ponto de partida da construção que se 

pretende demonstrar, a defesa de José CRETELLA JÚNIOR (1997, 17) à figura contratual  

“como conceito geral e abstrato, de natureza puramente formal, que não 
pertence só ao Direito Civil, nem mesmo ao Direito Privado, mas igualmente 
ao Direito Público, tanto interno, como externo, pois não é somente no 
Direito Civil, Comercial, Industrial, Internacional Privado, que há contratos, 
porém, ainda no Direito Constitucional, Administrativo, Penal, Processual, 
Internacional Público, pertencendo por isso o seu conceito à teoria geral do 
Direito.” 

Na década de 80 do século XX, Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981, 63-64) 

já apontava para o mesmo caminho, ao observar a inadequação da distinção entre contratos 

públicos e contratos privados, conquanto existiriam “princípios jurídicos gerais”, de modo 

que se poderia falar em “[n]ormas cuja universalidade pertence tanto ao Direito Privado como 

ao Público, porque pertencem ao Direito”, estando, entre estas, as normas dos contratos, já 

que, “pelos seus elementos, as características sempre serão as mesmas”. 
                                                   

249 Odete MEDAUAR, 2010, 216. 
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Ora, sob estas considerações, pode-se dizer que, ao tratar de normas de contratos 

administrativos ou de contratos privados, cuida-se tão somente do fenômeno jurídico dos 

contratos e de sua submissão ao Direito. Com isso, vislumbra-se o contrato administrativo 

como pertencente à teoria geral dos contratos, fato relevante para conhecer a sua estrutura e 

orientar a sua interpretação. 

Aliando estas considerações ao que se assentou quanto à relação entre Direito civil e 

Direito administrativo, notadamente quanto à aptidão daquele ramo do Direito para abrigar 

sob a forma de Direito positivo muitas das noções tradicionais à teoria geral do Direito,250 

pode-se dizer, quanto aos contratos administrativos, que estes poderão ter regência 

determinada pelo Direito civil quando o instrumento de acordo referir-se às relações jurídicas 

particulares entre a Administração Pública e seu parceiro, ou seja, sem a manifestação de 

uma produção heterônoma do Direito e os poderes para aplicar sanções de modo 

autoexecutório, cuja potencial manifestação decorre da incidências de normas de Direito 

administrativo, capazes de derrogar ou exorbitar, no todo ou em parte, as disposições 

normativas de Direito civil. 

Nesse sentido, é a lição de Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981, 64), 

especificamente quanto ao instrumento dos contratos, ao afirmar que “[i]rrelevante o 

argumento de que a Administração não pudesse usar dos procedimentos do Direito Privado ou 

utilizar-se deles para realizar serviços com exclusivas finalidades públicas”, considerando que 

“o problema contrato no Direito Administrativo [é] tão concreto como o é no Direito Civil”.  

Feitas essas ponderações, passa-se ao exame dessa situação à luz do Direito positivo 

brasileiro. 

2. Aplicação das normas de Direito civil aos contratos administrativos em 
face do Direito positivo brasileiro 

Preliminarmente ao exame da incidência das normas de Direito civil aos contratos 

administrativos, registra-se que a aplicação de normas deste ramo do Direito à Administração 

Pública não é estranha ao Direito positivo brasileiro. Nesse sentido, é ilustrativa a consulta ao 

Código Civil Brasileiro de 2002, compreendido como um diploma normativo não exaustivo 

das normas de Direito civil no Direito brasileiro,251 no qual suas normas de natureza civilista 

                                                   
250 Para esta ponderação sob a perspectiva dos contratos administrativos, cf. Romeu Felipe BACELLAR FILHO 
(2007, 176): “[c]om efeito, muitos princípios contratuais foram alocados tradicionalmente no campo do Direito 
Civil, pois este foi o ramo do Direito Privado que primeiro se desenvolveu, além de ter sido o berço da noção de 
contrato.” 
251 Nesse sentido, basta observar, a título de exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990, e o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/1990. Registra-se, também, a observação feita por Fernando 
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aplicam-se à Administração Pública, como as ordenações relativas às pessoas jurídicas quanto 

às entidades da Administração Pública indireta cuja estrutura siga o regime jurídico de Direito 

privado.252   

Feita esta observação e avançando para o exame da aplicação do Direito civil em face 

do Direito positivo brasileiro em matéria das normas de contratos administrativos, pode-se 

dizer que, mesmo parecendo ser possível o socorro às normas de Direito civil, a opção 

legislativa foi dotar os contratos celebrados pela Administração Pública de uma 

regulamentação particular, mediante normas de aplicação impositiva e de outorga de poderes 

autoexecutórios em favor da Administração Pública.  

Trata-se de consideração feita diante da técnica de regulação exaustiva para os acordos 

firmados pela Administração Pública, posta no Direito positivo brasileiro, com a Lei do 

Estado de São Paulo 10.395, de 17 de dezembro de 1970.253  

Conforme expressa o artigo 41 do referido diploma normativo, ao iniciar o Capítulo III 

– Dos Contratos, “[o]s contratos administrativos regem-se pelas normas desta lei e pelos 

preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, as disposições cabíveis do 

direito privado”. Em primeiro lugar, observa-se que “pelas normas desta lei” é estabelecido 

para a Administração Pública do Estado de São Paulo um efetivo regime jurídico eivado de 

prerrogativas em favor desta máquina estatal nos instrumentos de acordo por ela 

celebrados.254 Em segundo lugar, destaca-se que, considerando que o mencionado artigo 41 

deve ser lido em conformidade com as demais disposições constantes na Lei Estadual, não se 

pode negar a abrangência das atividades que poderão ser objeto das normas de contratos 

administrativos regulados pela Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970, especialmente pelos 

termos do seu artigo 1º, conquanto menciona que “[t]odas as obras, serviços, compras e 

alienações [...] serão realizadas segundo as normas desta lei”. Com isso, basicamente, o 

regime jurídico estabelecido para a execução da maioria das atividades a cargo da 

Administração Pública paulista passou a ser regulado por uma lei própria, de natureza de 

Direito administrativo, derrogatória das disposições de Direito civil sobre os aspectos nela 

                                                                                                                        
Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 15) de que, sob a perspectiva da ciência do Direito, o fato de ser editada 
sob a roupagem de norma de Direito civil – Código Civil – não afeta a natureza da norma. 
252 Sobre a incidência das normas do Código Civil na Administração Pública, cf. Romeu Felipe BACELLAR 
FILHO (2007). 
253 Assume-se a aventada perspectiva inaugural da Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970, para a técnica 
exaustiva de regulação dos contratos administrativos, em face das considerações doutrinárias formuladas em 
ocasião do Simpósio para Estudos sobre a Lei Paulista 10.395/70 realizado, com publicação dos seus resultados, 
pelo CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO RODOVIÁRIO (1971). 
254 Ilustrativo, nesse sentido, a existência de poderes de alteração (artigo 51, I) e rescisão (artigo 66, I) unilaterais 
dos contratos administrativos regidos pela Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970. 
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versados, ficando a aplicação destas limitada a uma incidência supletiva, de modo que, se não 

as afastam completamente, tornam a aplicação das normas de natureza civilista bastante 

residual no âmbito da atividade administrativa por contratos.255    

Esta consideração ganha reforço quando se analisa a Exposição de Motivos da Lei do 

Estado de São Paulo 10.395/1970256, assinada pelo então Secretário Estadual de Justiça, Hely 

Lopes Meirelles, quando esclarece que a lei trata dos preceitos “necessários a um estatuto 

orgânico e sistemático”257 sobre a matéria dos contratos administrativos, de modo que,  

“[d]iante da multiplicidade de normas vigentes no Estado, concernentes a 
licitações e contratos administrativos, expressas em leis e decretos obsoletos 
e esparsos, a Comissão [responsável pela elaboração da Lei 10.395/1970] 
julgou do maior interesse reunir toda a matéria num só diploma legal, 
embora cuide de aspectos diversos”.258  

Este diploma, por sua vez, ainda nas palavras do Secretário Estadual de Justiça, 

“subordina impositivamente todos os ajustes administrativos às suas normas, 
a serem suplementadas pelos preceitos de direito público, e, não os havendo, 
pelas disposições cabíveis do direito privado, evitando, assim, a indevida 
sujeição das contratações administrativas a regras civilísticas incompatíveis 
com o interesse público.”259 

Neste cenário, ainda que se pudesse cogitar de uma aplicação das disposições de 

Direito civil aos ajustes não administrativos celebrados pela Administração Paulista, 

aparentemente pouco ou nenhum espaço parece restar para além do caráter unificador de 

“todas as obras, serviços, compras e alienações”, que são os objetos da Lei do Estado de São 

Paulo 10.395/1970, conforme dispõe seu artigo 1º, para afirmar o caráter unificador das 

disposições neste diploma, afastando a incidência direta das normas de Direito civil para reger 

os acordos celebrados pela Administração Pública.  

                                                   
255 Deve-se registrar que a Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970 trabalha, conforme expressamente prevê seu 
artigo 41, com a ideia de normas de Direito público e normas de Direito privado, sendo que, na análise feita, 
foram equiparadas as normas de Direito civil às normas de Direito privado e, em alguma medida, as normas de 
Direito administrativo às normas de Direito público. Para estabelecer esta relação, reitera-se o que se disse no 
tópico anterior, de que, em regra, as normas de Direito publico, ainda que não exclusivamente, revelam-se 
mediante o ramo de Direito administrativo e as normas de Direito privado pelas normas de Direito civil, 
conquanto estas são responsáveis por regular as relações jurídicas particulares. 
256 Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, número 239, ano LXXX, de 18 de dezembro de 1970, 
fls. 01-02. 
257 Item 1 da Exposição de Motivos da Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970. 
258 Itens 2 da Exposição de Motivos da Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970. 
259 Itens 10 da Exposição de Motivos da Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970. Note-se que, conforme consta 
do trecho transcrito, “contratações administrativas” e “contratos administrativos” são considerados termos 
sinônimos pelo Secretário Estadual de Justiça, ainda que aquela expressão quando aparece no texto das normas 
da Lei Estadual relacionadas a contratos administrativos, por exemplo, artigos 49, caput, 65, incisos VII e VIII, 
remetam à “ação de contratar” e não propriamente às normas de contratos administrativos. 
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Esta noção de criação de um regime jurídico particular para os contratos celebrados 

pela Administração Pública foi reproduzida também pelo Município de São Paulo, mediante a 

Lei Municipal 8.248, de 07 de maio de 1975, que estabeleceu em termos similares para a 

Administração municipal as disposições constantes na Lei do Estado de São Paulo 

10.395/1970. 

Contudo, foi, com o Decreto-lei 2.300/1986 aplicável à Administração federal,260 que 

esta questão foi aprofundada, quando se estabeleceu no âmbito desta esfera de governo, 

efetivo “estatuto jurídico” dos contratos administrativos para “obras, serviços, compras, 

alienações, concessões e locações”, conforme informa o artigo 1º do mencionado diploma. 

Desse modo, da mesma forma que na Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970, quase nenhum 

espaço foi deixado à incidência das normas de Direito privado, cuja dimensão corresponde, 

ainda que não precisa e completamente, como acima se propôs, às normas de Direito civil. 

Esta constatação é ainda mais clara no disposto pelo artigo 44 do Decreto-lei 2.300/1988, ao 

afirmar, em disposição semelhante àquela transcrita do artigo 41 da Lei do Estado de São 

Paulo, que os contratos administrativos “regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, disposições de direito privado”, 

registrando que “pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público” se estar a impor aos 

acordos celebrados pela Administração Pública federal um regime jurídico de normas de 

aplicação impositiva e de outorga de poderes autoexecutórios em favor desta Administração 

Pública.261 

Conforme expõe Adilson Abreu DALLARI (2003, 23), ao mencionar a expressão 

estatuto jurídico em seu artigo 1º, o diploma federal pretendeu esgotar normativamente os 

temas por ele regulados, como as licitações e os contratos administrativos, já que, em suas 

palavras, “um ‘estatuto’ deve tratar, de maneira completa, integrada e sistemática, de um 

determinado assunto”.262    

Com isso, pode-se cogitar, a partir dos diplomas mencionados, de uma tradição 

legislativa para organizar a matéria dos contratos administrativos sem a incidência direta das 

normas de Direito civil, mediante o exercício da competência legislativa de Direito 

                                                   
260 Conforme se verá mais adiante, a doutrina jurídica cogitou de uma aplicação deste diploma para além da 
esfera da União Federal.  
261 Cf., nesse sentido, a existência de poderes de alteração (artigo 48, I) e rescisão (artigo 48, IV, e 69, I) 
unilaterais dos contratos administrativos regidos pelo Decreto-lei 2.300/1986. 
262 Nota-se que, nesta passagem, Adilson Abreu DALLARI está a criticar a “pretensiosa qualificação” de 
estatuto jurídico do Decreto-lei 2.300/1986 por entendê-la incompatível com a limitação da competência 
legislativa da União Federal, constante no artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, para expedir “normas 
gerais” em matéria de licitação e contratação, observando que, para este autor, o termo contratação é sinônimo 
de contrato.   
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administrativo pelos entes federados com a definição pelas suas normas de um regime jurídico 

de Direito público, com larga abrangência aos contratos celebrados pelas suas respectivas 

Administrações Públicas, afastando, desse modo, a incidência imediata das disposições de 

Direito civil e relegando-as a uma aplicação em caráter supletivo.   

Nesse sentido, Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 198-231), ainda que 

se referindo ao regime normativo dos contratos administrativos após o Decreto-lei 

2.300/1986, mas, como se demonstrou acima, aplicável até mesmo antes da edição deste 

diploma, afirma que 

“o Direito brasileiro claramente passou a adotar, seguindo o entendimento 
doutrinário predominante, um regime que se baseia no modelo francês em 
matéria de contrato administrativo. Em alguns pontos, pelo modo como 
cristalizadas certas ideias na legislação, pode-se dizer no Brasil radicalizou-
se esse modelo”.  

É esta adaptação brasileira do modelo francês, para continuar com o mencionado 

autor, que parece marcar a construção legislativa pátria em matéria de contratos 

administrativos, instituindo um regime de prerrogativas tão vasto para a Administração 

Pública que quase nenhum espaço parece sobrar para a aplicação de normas que não sejam 

próprias do regime do Direito público.263   

Para completar o exame de Direito positivo, relacionando o que até agora se trabalhou 

neste Capítulo com o objeto desta pesquisa, deve-se enfrentar o arranjo imposto pela 

organização federativa do Estado brasileiro. Assim, ainda que não se tenha tecido comentário 

sobre a essa distribuição de competências nos períodos de edição das normas acima 

mencionadas, algo que se fará mais adiante neste trabalho, parece pertinente investigar nesta 

oportunidade a compatibilidade do que se firmou acima – o poder dos entes federados em 

estabelecer normas de Direito administrativo, específicas aos contratos celebrados por suas 

Administrações Públicas, derrogando as previsões de Direito civil – à luz da distribuição das 

competências legislativas prevista na Constituição de 1988.  

Como já se apontou neste trabalho, enquanto o poder para editar normas de Direito 

administrativo remanesce na competência de cada ente federado, observados os parâmetros 

constitucionais, conforme se depreende da leitura do artigo 18 da Constituição Federal com o 

silêncio constitucional quanto à distribuição da competência quanto a este ramo do Direito, as 
                                                   

263 Tratando do regime jurídico para os contratos administrativos estabelecidos pela Lei 8.666/1993 e do disposto 
no artigo 54 desta lei – “Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas cláusulas e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de direito privado” –, Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 228) esclarece que “o 
regime publicístico da Lei é tão detalhado que quase nenhum aspecto de relevância sobrará para tal aplicação 
supletiva de princípios da teoria geral dos contratos e de regras de direito privado”. 
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normas de Direito civil estão previstas, mediante a orientação do artigo 21, I, da Carta de 

1988, na competência legislativa privativa da União Federal.  

Dito isto, vislumbra-se, sob a perspectiva das normas de contratos, uma tensão 

federativa quanto à unidade federativa competente para expedir normas sobre a matéria e a 

possibilidade de um determinado ramo do Direito prevalecer sobre o outro, permitindo, em 

suma, que as disposições normativas, expedidas por um determinado ente federado no 

exercício de sua competência legislativa, derrogue ou obste o poder normativo de outra 

unidade política.  

Para a resposta a esta questão de Direito positivo constitucional, socorre-se mais uma 

vez da lição de Romeu Felipe BACELLAR FILHO (2007) que, ao examinar a aplicação das 

normas de Direito civil, previstas no Código Civil de 2002, à Administração Pública sob a 

indagação de “como poderia uma lei federal afetar a atividade administrativa de outros entes 

da federação a quem a Constituição notoriamente atribuiu autonomia política e, em regra, 

competência para legislar sobre o seu regime jurídica administrativo?”264 e a consideração de 

que a “separação entre Direito Civil e Direito Administrativo não tem efeito meramente 

didático”265, parece indicar como solução conformadora à questão posta a observância da 

matéria tratada pela norma e a orientação prevista pela texto constitucional. 

 Desse modo, ainda sob o influxo da posição de Romeu Felipe BACELLAR FILHO 

de que “a teoria do contrato nasceu nos quadrantes de Direito Privado”266 e diante do poder 

constitucionalmente atribuído a cada ente federado para organizar sua própria Administração 

Pública, pelo exercício legislativo autônomo do Direito administrativo, acredita-se ser 

possível pela perspectiva de Direito positivo pugnar não só pela aplicação direta das normas 

de Direito civil em matéria de contratos às relações jurídicas particulares travadas pela 

Administração Pública, por ser o Direito civil o arcabouço da positivação de elementos da 

teoria geral do Direito a ordenar relações jurídicas dessa natureza,267 mas também pela 

derrogação dessas disposições pelas normas de Direito administrativo expedidas por cada ente 

federado, no exercício da sua competência, para organizar o modo de ser e agir – com 

potencial poder de exorbitância a limitar a autonomia na produção do Direito e a admitir 

sanções autoexecutórias – de suas respectivas Administrações Públicas.  

                                                   
264 Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 2007, 30-31. 
265 Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 2007, 252. 
266 Romeu Felipe BACELLAR FILHO, 2007, 166. 
267 Note-se que esta consideração é amplamente a despeito das considerações de insuficiência do regime jurídico 
dos contratos privados para regular o agir da Administração Pública enquanto potestade pública, a doutrina 
admite a incidência do regime jurídico de natureza privado quando se tratar de ajustes nos quais não haveria 
finalidade pública envolvida, ou interesse público primário.   
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Ponderados estes aspectos, para concluir este tópico, vale retomar que a conformação 

de Direito positivo afastou, ainda que não fosse esta uma exigência do ordenamento jurídico e 

em plena harmonia com suas disposições, a incidência imediata das normas de Direito civil 

aos instrumentos contratuais. Mesmo que se possa discutir a conveniência dessa opção 

legislativa de instituir um regime jurídico de Direito administrativo para os contratos 

administrativos, relegando as normas de Direito civil a aplicação supletiva nos instrumentos 

de acordo celebrados pela Administração Pública, frisa-se que não parece faltar a esta prática 

compatibilidade material e formal à distribuição de competências legislativas entre os entes 

federados previstas na Constituição Federal de 1988. 

3. Conclusões parciais 

Considerando o que se trabalhou neste tópico da pesquisa, pode-se dizer que a 

aplicação da competência legislativa em matéria de Direito civil, prevista no artigo 21, I, da 

Constituição de 1988, para orientar o agir da Administração Pública pelo instrumento dos 

contratos, ainda que admissível, encontra limites. 

A incidência do Direito civil, como ramo do Direito apto a incidir sobre os contratos 

celebrados pela Administração Pública, decorre de um cenário de mitigação das barreiras de 

separação entre Direito público e Direito privado e de partilha de fundamentos pelos ramos 

sob os quais se organizam o Direito, como Direito administrativo e Direito civil. 

Esta relação, contudo, encontra certos limites, seja pela persistência de bases teóricas a 

justificar a manutenção da separação de regime jurídico de Direito público e de regime 

jurídico de Direito privado, seja pela técnica, nos Estados federados, de distribuição de 

competências legislativas por ramos do Direito. 

Sob estas considerações, as normas de Direito civil, ainda que, assimilando em suas 

disposições, elementos tradicionais da teoria geral do Estado, limitam-se a ordenar o regime 

jurídico de Direito privado, próprio das relações jurídicas particulares, marcadas pela ausência 

da possibilidade de manifestações autoexecutórias, decorrentes de uma produção heterônoma 

do Direito, cujas manifestações são típicas do regime jurídico de Direito público, veiculado 

por normas de Direito administrativo.  

Observando esta construção pela perspectiva dos contratos celebrados pela 

Administração Pública, pode-se dizer que nas relações jurídicas contratuais travadas por esta, 

sem manifestação dos elementos do regime jurídico de Direito público e marcadas pela 

igualdade entre as partes próprias das relações particulares, o Direito civil servirá como 

parâmetro normativo a esta forma de agir da máquina estatal. Por outro lado, quando o 
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modelo contratual adotado seguir um conjunto, ainda que potencial, de prerrogativas 

autoexecutórias em favor da Administração Pública, impostos por determinação normativa, 

próprios do regime jurídico de Direito público, a incidência das normas de Direito civil 

poderão ser limitadas, total e parcialmente, conforme disposição das normas de Direito 

administrativo. 

Com isso, em face do quanto dispõe o artigo 21, I, da Constituição de 1988, as 

previsões de Direito civil em matéria de contratos poderão fazer com que o exercício da 

competência legislativa da União Federal sirva de limite ao manejo dos contratos celebrados 

pelas Administrações Públicas dos entes federados.  

Contudo, pelo que se assentou por normas de contrato administrativo, como normas de 

um regime jurídico potencial de Direito público, parece ser possível afirmar que a 

competência legislativa constante no artigo 22, I, da Constituição de 1988, em matéria de 

Direito civil, não seja apta a estabelecer normas no tema dos contratos administrativos, salvo 

quando as disposições de Direito administrativo que estabelecem normas de contratos 

administrativos afastam apenas em parte as normas contratuais de Direito civil, ou, criando 

integralmente um regime contratual próprio, admitem a sua incidência subsidiária. 

Desse modo, com o que se desenvolveu neste Capítulo, não parece ser possível 

confirmar integralmente a Hipótese B, de que a competência legislativa em matéria de 

contratos administrativos decorreria do poder atribuído à União Federal para legislar, 

privativamente, sobre “Direito civil”, nos termos do artigo 21, I, da Constituição de 1988. 

Mesmo que se admita ao Direito civil a regulação da teoria geral da categoria jurídica 

dos contratos, estabelecendo os seus princípios norteadores, aplicáveis aos contratos 

administrativos e que eventualmente a regulação deste encontre fundamento no Direito civil, 

vislumbra-se uma incompatibilidade entre o regime jurídico estabelecido pelas normas 

contratuais de Direito civil com aquele que tipifica os contratos administrativos, marcado pela 

potencial incidência do regime jurídico de Direito público, próprio das normas de Direito 

administrativo, que, sem afastar os contratos administrativos da categoria jurídica dos 

contratos, derroga, naquilo que lhe for contrário, o Direito civil. 

Desse modo, a competência legislativa em matéria de Direito civil não é suficiente 

para regular os contratos administrativos, afastando como opção de resposta à indagação 

formulada neste trabalho a Hipótese B, que propunha na competência da União para legislar 

sobre Direito civil, um limite a obstar o exercício da competência dos demais entes federados 

na matéria de contrato administrativo. 
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Anotadas essas considerações, passa-se ao exame da Hipótese C dos limites 

constitucionais em matéria de normas de contratos administrativos, tendo como fundamento o 

artigo 18 do texto da Constituição de 1988. 
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CAPÍTULO IV – COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA 
LEGISLAR EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM 
FUNDAMENTO NA AUTONOMIA – ARTIGO 18, caput, DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Neste Capítulo, enfrenta-se a Hipótese C, lançada na introdução deste trabalho, na 

qual se propõe como alternativa de resposta dos limites constitucionais à competência em 

matéria de normas contratos administrativos o disposto no artigo 18, caput, da Constituição 

Federal. 

Esta hipótese afirma, a um só tempo, que (i), em regra, a definição das normas em 

contratos administrativos é competência de cada ente federado, tendo em vista que não há 

norma constitucional que suprima esse poder das unidades federadas; sendo que, (ii) a medida 

dessa autonomia dos entes federados é posta “nos termos” estabelecidos pela Constituição de 

1988, como informa o seu artigo 18. 

Nota-se que, para admitir a hipótese do artigo 18, caput, é preciso aproximar a matéria 

dos contratos administrativos do agir dos entes federados e, consequentemente, da autonomia 

admitida constitucionalmente para cada ente conduzir a sua forma de ação. Sem esta relação, 

não há como se cogitar da Hipótese C.  

É, portanto, no contexto dos contratos administrativos enquanto instrumento do agir 

administrativo que se cogita da afirmação das normas dos contratos administrativos, como 

matéria que remanesce no âmbito de competência legislativa dos entes federados.  

Observa-se que admitir a perspectiva autônoma dos entes federados para legislar sobre 

contratos administrativos, não significa constituir as unidades federadas de plena autonomia 

para livremente ordenarem sua ação pela via dos contratos administrativos. As entidades 

federadas deverão observar os limites constantes do texto constitucional, relacionados à 

matéria dos contratos administrativos.  

Para esta investigação, serão considerados os limites constitucionais impostos aos 

entes federados, estabelecidos em razão da distribuição constitucional de competências,268 

aptas a condicionar a atuação dos entes federados pelo instrumento contratual pela sua 

                                                   
268 Considerando a limitação da abordagem deste trabalho ao âmbito da distribuição de competência entre os 
entes federados, os limites constitucionais investigados ficarão restritos a esses aspectos, registrando-se não se 
tratar, portanto, de uma análise exaustiva de todos os limites impostos aos entes federados, impostos em face da 
expressão “nos termos desta Constituição”, prevista no artigo 18 da Constituição de 1988.   
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incidência direta, com a determinação de conteúdo para as normas relacionadas a regras 

contratuais, ou reflexa269 à matéria dos contratos administrativos.  

Este último aspecto pode, sem pretensão exaustiva, ser dividido em seis ordens temas 

que foram objeto de tratamento constitucional em sede de distribuição de competências: 

normas de procedimentos e processos em matéria de contratos administrativos, normas de 

serviços públicos, normas de bens públicos, normas de Direito financeiro, normas de Direito 

tributário e normas de Direito civil.   

Todavia, antes de avançar sobre esta análise, é importante empreender uma 

investigação sob a perspectiva da história legislativa brasileira, relativa aos contratos 

administrativos, para vislumbrar se há algum elemento a corroborar em favor da linha 

interpretativa examinada neste Capítulo. Desse modo, examina-se se o tratamento de Direito 

positivo das normas de contratos administrativos, já foi, em alguma medida, aceito como 

matéria a integrar o âmbito da competência autônoma das unidades federadas.  

1. O tratamento de Direito positivo brasileiro em matéria de contratos 
administrativos270 

Para examinar a viabilidade da linha interpretativa proposta neste Capítulo, tomou-se 

como objeto Direito positivo brasileiro.  

Com isso, centrou-se na análise da construção normativa da matéria, ocorrida no 

período republicano do Estado brasileiro. A limitação temporal da análise proposta à história 

republicana brasileira deve-se a dois fatores.271 O primeiro decorre do fato de que foi sob esta 

                                                   
269 Essa ideia de incidência não direta, mas reflexa, decorre do raciocínio esposado por Fernando Dias 
MENEZES DE ALMEIDA (2012, 384) para explicar o aspecto da mutabilidade dos contratos administrativos. 
Em suas palavras, “a mutabilidade – atributo tradicionalmente vislumbrado no contrato administrativo – diz 
respeito antes ao objeto contratual e, reflexamente, ao contrato. Eventualmente nem mesmo cláusulas contratuais 
precisam ser modificadas para que se reposicione o regulamento do objeto, salvo as modificações para que se 
proceda ao consequente reequilíbrio econômico-financeiro”.  
270 Ainda que escape ao recorte do Direito positivo brasileiro e à relação entre os entes federados de um Estado 
soberano, mas digno de nota por admitir como distintas as ações normativas de contratação daquelas de contrato, 
podendo servir de exemplo de fundamentação para a perspectiva de análise que se empreende neste Capítulo, ver 
o registro de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 175-178 e 201) às Diretivas 17, de 31 de março 
de 2004 (Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0001:0113:pt:PDF>. Acesso em 20/09/2013) e 18, 
de 31 de março de 2004, (Disponível em <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:pt:PDF>. Acesso em 20/09/2013), 
ambas do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, que estabelecem nas palavras do autor: 
“[m]esmo não empregando literalmente essas mesmas expressões, o Direito europeu separa, de um lado, a ideia 
de contratação, a merecer regramento conjunto com a licitação, e, de outro, a ideia de contratos. E deixa a 
definição do regime jurídico destes últimos para a autonomia dos Estados integrantes da União Europeia,  
enquanto impõe a todos tratamento uniforme para licitação e contratação.” (MENEZES DE ALMEIDA, 2012, 
201)    
271 Como observa Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 155-157), desde o período imperial 
brasileiro, a doutrina jurídica brasileira constrói apontamentos em matéria de contratos administrativos a partir 
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forma de governo que se desenvolveu o federalismo no Brasil, conforme aponta o primeiro 

documento normativo da República Brasileira, o Decreto 1, de 15 de novembro de 1889.272 O 

segundo porque foi somente neste período, precisamente, em 28 de janeiro de 1922, que foi 

editado o Código de Contabilidade da União – Decreto 4.536, o mais antigo diploma 

normativo voltado à disciplina de lei geral dos contratos administrativos no Brasil.273  

Metodologicamente, o percurso da análise será dividido em dois horizontes: um 

retrospectivo e outro prospectivo, considerando para o ponto de análise desta perspectiva 

legislativa, não o momento atual, mas a conformação dada pela Lei 8.666/1993, no contexto 

da Constituição de 1988. 

Para esclarecer a escolha do cenário da Constituição de 1988 e da Lei 8.666/1993, 

como momento zero, têm-se em mente as seguintes considerações. 

Conforme já se registrou neste trabalho, para a doutrina majoritária, o quadro ensejado 

pela Constituição de 1988 significou uma inovação constitucional na matéria da competência 

legislativa de contratos administrativos, sanando controvérsias quanto à admissão de um 

diploma legislativo de normas gerais na matéria, cuja edição caberia privativamente à União 

Federal e teria sido exercida com a edição da Lei 8.666/1993, autoproclamada lei de “normas 

gerais sobre [...] contratos administrativos [...]no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios”274. 

Contudo, o cenário legislativo, posterior a Lei 8.666/1993, em matéria de normas de 

contratos administrativos, desafiou, ainda que restrito a determinados objetos contratuais, a 

noção de norma geral pretendida pelo referido diploma normativo e aceita pela doutrina.  

Com base nestes aspectos, mediante o olhar retrospectivo, procurar-se-á captar, 

naquilo que a doutrina majoritária asseverou como uma inovação da Constituição de 1988, 

apta a justificar a Lei 8.666/1993, como norma geral em matéria de contratos administrativos, 

uma perspectiva contrária, para apontar que não é estranho ao federalismo brasileiro um 

tratamento normativo descentralizado em matéria de normas de contratos administrativos, em 
                                                                                                                        

de normas esparsas e específicas, relacionadas, em sua maioria, à concessão de serviço público, fato que permite 
inferir que a prática de administrar por contratos administrativos é anterior ao período da República brasileiro e, 
portanto, importante anotar o limite proposto.  
272 Neste diploma normativo, tal registro é expresso na própria ementa, quando “[p]roclama provisoriamente e 
decreta como forma de governo da Nação Brasileira a Republica Federativa”. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-1-15-novembro-1889-532625-
publicacaooriginal-14906-pe.html>. Acesso em: 31/05/2013. 
273 É esta a afirmação de Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981, 125) quando registra que a “tradição 
positiva, no Brasil, de conhecimento dos contratos, veio um pouco tarde inspirada pelo Código e Regulamento 
de Contabilidade Pública, sistematizando e facilitando o entendimento da figura contratual nas áreas 
administrativas”. Tributa-se este resgate doutrinário a Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 161) e 
André ROSILHO (2013, 35). 
274 Artigo 1º da Lei 8.666/1993. 
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favor da autonomia dos entes federados no tema. Já adotando um olhar prospectivo, procurar-

se-á examinar se a construção das normas de novos regimes jurídicos de contratos 

administrativos pelos entes federados vêm desafiando, em alguma medida, em favor da 

competência dos entes federados para editarem normas de contratos administrativos, a 

autoproclamação, referendada pela doutrina majoritária, da Lei 8.666/1993, enquanto diploma 

normativo de normas gerais em matéria de contratos administrativos, aplicável a todos os 

entes federados.  

Por fim, antes de avançar nos exames propostos, observa-se que, ao realizar esta 

análise, não se perde de vista que a matéria das normas dos contratos administrativos, por 

muitas vezes, vem acompanhada, num mesmo diploma normativo, de normas sobre 

contratação e licitação públicas. Assim, com base no que se ressalvou nas Noções 

Preliminares deste trabalho, foram utilizadas as distinções lá apontadas para se identificar e 

trabalhar tão somente o que seriam normas de contratos administrativos.   

1.1. Análise retrospectiva do Direito positivo brasileiro em matéria de contratos 
administrativos 

Para realizar esta análise, alguns aspectos específicos devem ser registrados, além 

daqueles que orientam todo este Capítulo. 

Na análise retrospectiva de índole normativa, os objetos de pesquisa serão os textos 

constitucionais, para delimitar o âmbito da autonomia dos entes federados em cada momento 

do período republicano brasileiro, e as legislações infraconstitucionais que regularam em 

caráter lei geral – portanto, não específica a determinado regime jurídico contratual – a 

matéria das normas dos contratos administrativos.  

Para organizar a abordagem, trabalhou-se a partir dos diplomas produzidos pela União 

Federal para reger o tema dos contratos administrativos, quais sejam, o Código de 

Contabilidade da União (DPL 4.536/1922) e o Regulamento Geral de Contabilidade Pública 

(Anexo do Decreto 15.783/1922), que serão analisados conjuntamente, e o Decreto-lei 

2.300/1986.275 

Desse modo, pretende-se, ao se trabalhar a partir das normas produzidas pela União 

Federal em matéria de contratos administrativos, questionar se é próprio da história legislativa 

que este ente federado tenha competência para estabelecer, em âmbito nacional, normas de 

contratos administrativos, perquirindo, num olhar em sentido contrário, se, ao longo da vida 

                                                   
275 Para a seleção destes diplomas, seguiu-se os apontamento de ordem normativa da matéria dos contratos 
administrativos, realizadas por Manoel de Oliveira FRANCO SOBRINHO (1981) e Hely Lopes MEIRELLES 
(1987). 
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republicana brasileira, pode-se constatar o exercício autônomo pelos entes federados da 

competência legislativa sobre as normas de contratos administrativos.  

Para tanto, além de examinar a legislação federal em matéria de contratos 

administrativos, far-se-á o cotejo desses diplomas com o texto constitucional vigente na época 

de sua edição – bem como, quando da alteração dos textos constitucionais, as condições de 

sua recepção pelas novas cartas –, a fim de definir tanto o fundamento como os limites 

estabelecidos constitucionalmente para o exercício normativo infraconstitucional na matéria 

dos contratos administrativos.  

Ainda a partir da abordagem dos diplomas da União Federal, para dar destaque ao que 

se quer apontar, qual seja, a existência de uma prática autônoma dos entes federados, em 

matéria de contratos administrativos, procurou-se trabalhar com as legislações de caráter de 

lei geral em matéria de normas de contratos administrativos produzidas pelo Estado de São 

Paulo e Município de São Paulo276, conforme o recorte registrado na Introdução. Na análise 

das legislações destes entes federados procurou-se tão somente marcar os aparentes e 

declarados limites sob os quais foi exercida essa competência legislativa. 

Por fim, anota-se que com o objetivo de não incorrer em anacronismo, ou para 

minimizá-lo ao máximo, selecionou-se nesta empreitada de ordem histórica, sempre que 

possível, as doutrinas contemporâneas aos diplomas legais, para se socorrer destas na 

interpretação dos textos normativos de cada época.  

1.1.1. Código de Contabilidade da União e Regulamento Geral de Contabilidade  

Como já mencionado, o percurso das normas de contratos administrativos inicia-se, no 

Brasil, com o Código de Contabilidade da União – Decreto 4.536/1922, regulamentada pelo 

Regulamento Geral de Contabilidade (Anexo do Decreto 15.783/1922).  

Para analisá-los, primeiramente, expõe-se o arranjo constitucional no qual o 

documento normativo está inserido: a Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil, de 24 de fevereiro de 1891.  

Esta Constituição sagra, logo no seu artigo 1º, a forma federativa do Estado brasileiro, 

ratificando a decisão política anterior, constante do Decreto 1, de 15 de novembro de 1889, do 

Governo Provisório, diploma normativo que proclamou a República do Brasil.277  

                                                   
276 A menção à legislação do Município de São Paulo ficou restrita àquelas normas produzidas em matéria de 
contratos administrativos posteriores à Constituição de 1988, em face da controvérsia jurídica anterior ao texto 
constitucional de 1988, quanto à qualidade de ente federado do município. 
277 “Conforme d’ela se vê, o povo brasileiro, no uso de sua soberania (Preâmbulo e art. 1), organizou seu regime 
politico, dividindo o anterior estado unitário do Brasil em Estados particulares, dando às antigas províncias esse 
novo caráter (art. 2), incumbindo-os de seu próprio governo e administração peculiares (arts. 5, 6, 63 e 65 § 2); 
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Seguindo a leitura dos dispositivos da Constituição de 1891, a partir da interpretação 

de João Barbalho Uchoa CAVALCANTI (1902), parece ser possível apontar, no Estado 

federado brasileiro da Primeira República, uma divisão dual entre União Federal e Estados-

membros, marcada pelo compromisso da estrutura estatal com a autonomia destes. Nesse 

sentido, afirma João Barbalho Uchoa CAVALCANTI que 

cada Estado pode, guardada essa forma [forma republicana e representativa], 
governar-se e administrar-se como bem lhe parecer, sem imissão dos poderes 
federais, contanto que esse seja, em sua essência e exercício – um governo 
livre e democrático. – Para isso bastará que ele não se afaste dos princípios 
cardeais da Constituição Federal278  

Nesse contexto, a competência dos Estados-membros foi marcada pela célebre 

fórmula de que “[c]ada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis que adoptar, 

respeitados os princípios constitucionais da União”, do artigo 63 da Constituição de 1891.  

Ainda sob o contexto da compreensão da distribuição dos poderes, deve-se registrar a 

enunciação de João Barbalho Uchoa CAVALCANTI (1902, 274), quanto à distribuição das 

competências que estariam negadas aos Estados-membros por cláusula expressa, os temas 

constantes dos artigos 10279, 11280, 62281 e 66282, e, implicitamente, os artigos 7º, números 1 a 

4 e § 1º,283 34284, 48285, 59 e 60286.  

                                                                                                                        
mas reunindo-os pelo laço da federação (expressão usada no art. 1 do decr. n. 1 de 15 de Novembro de 1889), 
dando-lhes a significativa denominação de Estados Unidos e erigindo um governo comum ou geral (a União), a 
cujo cargo ficou confiada, no interesse de toda a coletividade, uma certa ordem de negócios, da mais alta monta 
e de difícil ou impossível gestão pelos Estados isoladamente, com vantagem para eles e para a comunhão.” 
(CAVALCANTI, 1902, 08-09) 
278 João Barbalho Uchoa CAVALCANTI, 1902, 18. 
279 Constituição de 1891. Art. 10. “É proibido aos Estados tributar bens e rendas federais ou serviços a cargo da 
União, e reciprocamente.” 
280 Constituição de 1891. Art. 11. “É vedado aos Estados, como à União: 1 º ) criar impostos de trânsito pelo 
território de um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre produtos de outros Estados da República ou 
estrangeiros, e, bem assim, sobre os veículos de terra e água que os transportarem; 2 º ) estabelecer, subvencionar 
ou embaraçar o exercício de cultos religiosos; 3 º ) prescrever leis retroativas.” 
281 Constituição de 1891. Art. 62. “As Justiças dos Estados não podem intervir em questões submetidas aos 
Tribunais Federais, nem anular, alterar, ou suspender as suas sentenças ou ordens. E, reciprocamente, a Justiça 
Federal não pode intervir em questões submetidas aos Tribunais dos Estados nem anular, alterar ou suspender as 
decisões ou ordens destes, excetuados os casos expressamente declarados nesta Constituição.” 
282 Constituição de 1891. Art. 66. “É defeso aos Estados: 1º) recusar fé aos documentos públicos de natureza 
legislativa, administrativa ou judiciária da União, ou de qualquer dos Estados; 2º) rejeitar a moeda, ou emissão 
bancária em circulação por ato do Governo federal; 3º) fazer ou declarar guerra entre si e usar de represálias; 4º) 
denegar a extradição de criminosos, reclamados pelas Justiças de outros Estados, ou Distrito Federal, segundo as 
leis da União por que esta matéria se reger (art. 34, nº 32).” 
283 Constituição de 1891. Art. 7º. “É da competência exclusiva da União decretar: 1 º ) impostos sobre a 
importação de procedência estrangeira; 2 º ) direitos de entrada, saída e estadia de navios, sendo livre o comércio 
de cabotagem às mercadorias nacionais, bem como às estrangeiras que já tenham pago impostos de importação; 
3 º ) taxas de selo, salvo a restrição do art. 9º, § 1º, nº I; 4 º ) taxas dos correios e telégrafos federais. § 1º - 
Também compete privativamente à União: 1 º ) a instituição de bancos emissores; 2º) a criação e manutenção de 
alfândegas. [...]” 
284 Estabelece as competências privativas do Congresso Nacional. 
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Portanto, é neste cenário de aparente deferimento da autonomia dos Estados-membros 

que foi editado o Código de Contabilidade da União – Decreto do Poder Legislativo 

4.536/1922. 

Com o objetivo de centralizar os serviços de contabilidade da União Federal, 

organizando a atividade contábil de todos os seus órgãos,287 o artigo 1º do referido Código é 

claro quanto ao seu âmbito de abrangência: 

Código de Contabilidade da União (DPL 4.536/1922). Art. 1º. A 
Contabilidade da União, compreendendo todos os atos relativos ás contas de 
gestão do patrimônio nacional, à inspeção e registro da receita e despesa 
federais, é centralizada no Ministério da Fazenda, sob a imediata direção da 
Diretoria Central de Contabilidade da Republica e fiscalização do Tribunal 
de Contas. 

Neste contexto, aliando o cenário constitucional relatado, com a autocontenção de seu 

âmbito de incidência, restrita aos poderes federais, não parece ser possível dizer que as 

disposições deste diploma tivessem respaldo constitucional ou pretensão de serem aplicadas 

para além da esfera da União Federal. 

Desse modo, o tratamento dispensado pelo Código de Contabilidade Pública da União 

às normas de contratos administrativos, enquanto matéria Das Despesas Públicas, Capítulo 

IV do Código de Contabilidade da União, marcado no artigo 49288, que exige o contrato para 

o empenho de despesa, ainda que com disposições de ordem genérica sobre o instituto – por 

exemplo, o artigo 54289, que expõe as trazem disposições quanto às formalidades contratuais 

                                                                                                                        
285 Estabelece as competências privativas do Presidente da República. 
286 Os artigos 59 e 60 da Constituição de 1891 estabelecem as competências da Justiça Federal. 
287 Nesse sentido, título atribuído ao capitulo inaugural do Código de Contabilidade Pública: Capítulo I - 
Centralização dos serviços de contabilidade.  
288 Código de Contabilidade da União (DPL 4.536/1922). Art. 49. “Ao empenho da despesa deverá preceder 
contrato, mediante concorrência pública [...].” 
289  Código de Contabilidade da União (DPL 4.536/1922).  Art. 54. “Para a validade dos contractos, serão 
necessarias as seguintes formalidades: a) que sejam celebrados por autoridade competente para empenhar 
despesa, em virtude de lei ou delegação, observadas as condições desta; b) que sejam realizados para a execução 
de serviços autorizados na lei e dentro do quantitativo e duração dos creditos, á conta dos quaes deva correr a 
despesa; c) a citação expressa, em suas clausulas, da lei que os autoriza e a verba ou credito por onde deve 
correr; d) que nelle se faça a indicação minuciosa e especificada dos serviços a se realizarem e dos objectos a 
serem fornecidos e os respectivos preços; e) que guardem conformidade com as propostas preferidas; f) que, nos 
contractos, em que sejam estipulados preços em moeda estrangeira, se declare a data ou a taxa do cambio para a 
conversão, de accôrdo com a condição que houver sido fixada no edital de concurrencia; g) que sejam lavrados 
nas repartições ás quaes interesse o serviço ou nos Ministerios, salvo nos casos em que, por lei, devam ser 
lavrados por tabellião, e traduzidos legalmente em vernaculo, si lavrados em lingua estrangeira; h) que respeitem 
as disposições do direito commum e da legislação fiscal; i) que sejam registrados pelo Tribunal de Contas. 
Paragrapho unico. Nos contractos para arrendamento de predios e obras de grande vulto, custeados por verbas 
orçamentarias, será permittida prazo maior de um anno, no limite maximo de cinco annos, considerando-se, 
neste caso, empenhadas, desde o inicio do exercicio, as prestações a serem pagas no seu curso.” 
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necessárias à sua validade, e o artigo 55290, ao determinar os requisitos para o exercício de 

alterações contratuais –, normativamente tiveram sua aplicação restrita ao âmbito da União 

Federal. 

Ainda que a doutrina capte a vinculação das normas dos contratos administrativos à 

gestão financeira e orçamentária do Estado e considere os aspectos estruturais propostos 

positivamente pelo Código de Contabilidade da União ao instituto dos contratos 

administrativos, deve-se registrar que ao tratar do tema – notadamente Manoel de Oliveira 

Franco SOBRINHO (1981) e Hely Lopes MEIRELLES (1987) – não faz ressalva quanto à 

aparente limitação do âmbito de abrangência do diploma normativo. A doutrina limita-se a 

formular considerações genéricas sobre o tratamento dos contratos administrativos pelo 

Código de Contabilidade da União, como é o caso de Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO 

(1987, 307), ao pontuar a previsão por este diploma de “normas gerais fundamentais [...] 

determinantes de relações e obrigações na estrutura e finalidade” dos contratos celebrados 

pela Administração Pública, ainda que, como aponta Hely Lopes MEIRELLES (1987, 172), 

tal tratamento tenha sido “incompleto” e “assistemático” sobre a matéria.291   

Avançando para o disposto no Regulamento Geral de Contabilidade Pública, não 

parece ser outra a conclusão. 

Expedido com fundamento no artigo 106292 do Código de Contabilidade da União 

(DPL 4.536/1922) e aprovado como anexo do Decreto293 15.783, de 08 de novembro de 1922, 

o Regulamento Geral de Contabilidade Pública, a despeito do nome que lhe foi atribuído, 

também, centraliza os expedientes contábeis e de gestão patrimonial exclusivamente da União 

Federal. Tal orientação é expressa no artigo 1º do diploma normativo, 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Anexo do Decreto 
15.783/1922). Art. 1º. “A contabilidade da União, compreendendo todos os 
atos relativos às contas de gestão do patrimônio nacional, à inspeção e 
registro da receita e despesas federais, é centralizada no Ministério da 
Fazenda, sob a imediata direção da Contadoria Central da Republica e 
fiscalização do Tribunal de Contas.”  

                                                   
290 Código de Contabilidade da União (DPL 4.536/1922).  Art. 55. “Nos actos de prorogação, suspensão ou 
rescisão dos contractos, deverão ser respeitadas todas as formalidades exigidas para a legalidade dos mesmos, 
inclusive registro pelo Tribunal de Contas.” 
291 A afirmação de Hely Lopes MEIRELLES vale também para as disposições sobre os contratos celebrados pela 
Administração Pública federal, constantes no Regulamento Geral de Contabilidade (Anexo do Decreto 
15.783/1922). 
292 Código de Contabilidade da União (DPL 4.536/1922). Art. 106. “O Governo organizará as instruções 
provisórias que forem necessárias para a execução da presente lei, devendo, outrossim, expedir, de acordo com 
os preceitos desta e dentro de um ano - o Regulamento Geral de Contabilidade Publica.” 
293 Constituição de 1891. Art. “48 - Compete privativamente ao Presidente da República: 1º) sancionar, 
promulgar e fazer publicar as leis e resoluções do Congresso; expedir decretos, instruções e regulamentos para 
sua fiel execução;”  
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 Note-se que não poderia ser diferente. Na medida em que se trata de um regulamento 

expedido com fundamento no artigo 48, 1º, da Constituição de 1891, o texto cingiu-se à “fiel 

execução” das “leis e resoluções do Congresso [Nacional]”, no caso, o DPL 4.536/1922, que, 

como já assinalado, limita-se a regular a contabilidade da União Federal. 

Assim, ainda que restrito ao âmbito da União Federal, o Regulamento Geral de 

Contabilidade Pública merece atenção, pois completa as disposições do Código de 

Contabilidade da União, inaugurando junto com este diploma o tratamento normativo das 

normas de contratos administrativos celebrados pela Administração Pública brasileira.  

Examinando o quanto disposto no referido diploma em matéria das normas de 

contratos administrativos, pela ótica do seu papel no fenômeno da Administração Pública 

Federal, parece ser possível anotar, seguindo a lógica do Código de Contabilidade da União, o 

tratamento financeiro dado ao instituto dos contratos administrativos no Estado brasileiro, 

durante o período da Primeira República. 

Para se chegar a essa conclusão, observa-se o assento destinado aos contratos 

administrativos dentro do referido diploma normativo.  

Alocado no Título IV, Da Despesa Pública, Capítulo I, Das Normas Gerais, Seção II, 

Do Empenho, os contratos são espécie de empenho de despesa294, realizado pelo Poder 

Executivo.295 Nesse contexto, o Regulamento Geral de Contabilidade Pública esclarece que 

“[a]o empenho da despesa, para aquisição de material ou execução de serviços, deverá 

preceder contrato”296.  

Corrobora o tratamento financeiro delegado pela norma aos contratos administrativos 

celebrados pela Administração Pública Federal, a do Capítulo Dos contratos, no Título VII, 

do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, destinado ao tratamento Das normas 

administrativas que devem preceder o empenho das despesas. 

Divido em quatro seções – Normas Gerais (Seção I), Estipulação dos contratos 

(Seção II), Aprovação dos contratos (Seção III) e Execução dos contratos (Seção IV) – o 

capítulo tem direção certa: o administrador público responsável pela gestão dos contratos 

celebrados pela Administração. São 38 normas que se destinam, majoritariamente, às 

condutas administrativas precedentes ao empenho das despesas públicas. 

                                                   
294 Nos termos do artigo 228, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, empenho de despesa “é o ato, 
emanado de autoridade competente, que cria para o Estado uma obrigação de pagamento”.  
295 São empenhos contratuais aqueles que, derivados do Poder Executivo, são “oriundos de contratos perfeitos e 
acabados, submetidos previamente ao exame e registro do Tribunal de Contas” (art. 229, § 2º, “a”, do 
Regulamento Geral de Contabilidade Pública). 
296 Regulamento de Contabilidade Pública (Anexo do Decreto 15.783/1922), art. 244. 
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Examinando este diploma, Manoel de Oliveira Franco SOBRINHO (1981, 127-128) 

destaca haver nas normas dos artigos 764297, 765298 e 766299, do Regulamento Geral de 

Contabilidade Pública, importantes normas gerais sobre a matéria dos contratos 

administrativos. Nota-se que, em mais uma oportunidade, a análise doutrinária, lastreada na 

própria dicção do diploma normativo em estudo de Normas Gerais não tem preocupação em 

apontar o âmbito de abrangência destas disposições.  

Desse modo, seguindo o que já se registrou sobre o contexto constitucional de 1891 e 

sobre as próprias disposições do Código de Contabilidade da União que orientam e limitam as 

normas do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, parece ser importante pontuar que 

suas disposições – enquanto mandamentos normativos – não podem ir além do âmbito de 

abrangência do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, prevista no já mencionado 

artigo 1º, qual seja, a Administração Pública federal. 

Desse modo, ainda que as previsões do Regulamento Geral de Contabilidade Pública 

em matéria de contratos administrativos continuem a guardar relação com o exercício da 

administração financeira do Estado e não se negue, especialmente pela disposição constante 

do seu artigo 766, o fundamento normativo para um debate teórico de caracterização do 

instituto dos contratos administrativos, entende-se relevante apontar que, ao explorar a 

matéria, a doutrina jurídica não observa a contenção das normas do Regulamento Geral de 

Contabilidade à esfera da Administração Pública federal. 

Com isso, acredita-se que devem ser vistas com ressalvas as disposições deste diploma 

normativo que embora organizadas como normas gerais, não parecem dotar de abrangência 

nacional o artigo 766 e todas as regras de estipulação, aprovação e execução, constantes do 

Capítulo II – Dos contratos, do Título VII, Das normas administrativas que devem preceder o 

empenho das despesas, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública. Tais normas, como 

todas as demais deste diploma normativo, estariam restritas para organizar em linhas gerais, 

não as normas do Direito positivo brasileiro sobre contratos administrativos, mas as 

disposições relativas à matéria aplicáveis à União Federal.  

                                                   
297 Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Anexo do Decreto 15.783/1922). Art. 764. São providos 
mediante contrato todos os fornecimentos, transportes, aquisições, alienações, alugueis ou serviços relativos aos 
diversos departamentos da administração pública.  
298 Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Anexo do Decreto 15.783/1922). Art. 765. “Todos os contratos 
de que resultem receitas ou despesas para o Estado devem ser precedidos de concorrência pública ou 
administrativa, segundo as normas estabelecidas no capitulo precedente, exceto os casos indicados em leis 
especiais e os de que trata o art. 739 [regras de dispensa da concorrência].” 
299 Regulamento Geral de Contabilidade Pública (Anexo do Decreto 15.783/1922). Art. 766. “Os contratos 
administrativos regulam-se pelos mesmos princípios gerais que regem os contratos de direito comum, no que 
concerne ao acordo das vontades e ao objeto, observadas, porém, quanto à sua estipulação, aprovação e 
execução, as normas prescritas no presente capítulo [Capítulo II – Dos contratos].” 
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Feitas essas considerações sobre os dispositivos do Código de Contabilidade da União 

e o Regulamento Geral de Contabilidade Pública e sem perder de vista o aspecto da 

abrangência limitada à União Federal de suas normas, explorar-se-á, antes de avançar para o 

Decreto-lei 2.300/1986, algumas intercorrências normativas, surgidas no período entre 1922 e 

1986, relevantes para o exame dos aspectos da distribuição de competências entre os entes 

federados na temática dos contratos administrativos. 

Em primeiro lugar, tem-se em consideração que as normas relativas aos contratos 

administrativos constantes no Código de Contabilidade da União e no Regulamento Geral de 

Contabilidade Pública, estiveram vigentes durante todo o período mencionado entre 1922 e 

1986, já que a revogação do Código de Contabilidade da União ocorreu em face do artigo 90 

do Decreto-lei 2.300/1986 e a revogação do Regulamento Geral de Contabilidade Pública 

deu-se, formalmente, com o artigo 4º do Decreto sem número, de 25 de abril de 1991, sendo 

que, durante todo este período apenas o artigo 764 do Regulamento Geral de Contabilidade 

Pública, constante do Capítulo Dos contratos, teve a sua aplicação suspensa pelo Decreto 

19.549, de 30 de dezembro de 1930, permanecendo todas as demais disposições do texto 

normativo, inclusive aquelas relativas à abrangência limitada dos diplomas à Administração 

Pública Federal, sem qualquer alteração formal de redação.300         

Com isso, neste cenário de manutenção do âmbito de incidência das normas do Código 

de Contabilidade da União e o Regulamento Geral de Contabilidade Pública à Administração 

Pública federal, a sucessão de textos constitucionais experimentada no período – 

Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967, seja na redação original seja naquele decorrente da 

redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969 –301, em que pese não tenham postos óbices 

à recepção dos diplomas normativos, não parecem ter trazido novas considerações sobre a 

matéria das normas de contratos administrativos neles constantes.  

Assim, ainda que a partir da Constituição de 1946 tenha ocorrido uma mudança da 

abordagem constitucional quanto à competência legislativa dos entes federados em matéria de 

finanças públicas, com a atribuição da competência à União Federal para estabelecer normas 

                                                   
300 Para a afirmação de ausência de mudança no texto do Código de Contabilidade da União e do Regulamento 
Geral de Contabilidade Pública, ver os registros de alterações nos documentos normativos constantes no site da 
Presidência da República. Disponíveis em: 
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DPL%204.536-
1922?OpenDocument> e <https://legislacao.planalto.gov.br/LEGISLA/Legislacao.nsf/viwTodos 
/589bf1780d9721de032569fa0075d25f?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed>. Acesso em 30/11/2013. 
301 Note-se que não se registrou, pelo caráter de exceção desses documentos ao regime constitucional 
estabelecido, os Atos Institucionais editados no período. 
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gerais de Direito financeiro,302 admitindo a incidência de normas com esse conteúdo para 

além da União Federal,303 o fato do texto do Código de Contabilidade da União e o 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública não terem sido objeto de alteração quanto à sua 

abrangência parece não ter permitido que normas destes diplomas tenham incidência para 

além da União Federal, como se, automaticamente, o texto constitucional tivesse atribuído a 

estes caráter nacional.304 

É, contudo, a emergência da já mencionada Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970, 

ocorrida no período de vigência do Código de Contabilidade da União e do seu Regulamento, 

que parece marcar a existência de uma prática autônoma dos entes federados, em matéria de 

normas de contratos administrativos, corroborando em favor do ponto em exame neste 

Capítulo.  

Como também já se apontou, esta legislação pretendeu-se “um estatuto orgânico e 

sistemático”, organizando, “[d]iante da multiplicidade de normas vigentes no Estado, [...] 

expressas em leis e decretos obsoletos e esparsos”305, toda a matéria de contrato 

administrativo no âmbito do Estado de São Paulo. Nota-se que o diploma normativo também 

trata de normas de licitação e contratação306, definindo em um único documento, todo um 

tratamento normativo, no âmbito daquele Estado, para a satisfação, pela via contratual, de 

“obras, serviços, compras e alienações da Administração centralizada e autárquica do Estado 

de São Paulo”307.  

                                                   
302 Constituição de 1946. Art. 5º. “Compete à União: [...] XV - legislar sobre: b) normas gerais de direito 
financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário;” 
303 “O que importa saber-se é que o art. 5º, XV, b), da Constituição de 1946, permite que a União dê normas 
gerais para a administração da fazenda nacional, estadual, territorial, distrital (Distrito Federal), e municipal, 
ainda relativas a receita e despesa, arrecadação, fiscalização e distribuição, desempenho das atribuições dos que 
guardam ou aplicam dinheiros públicos, tomada de contas, responsabilidade, direito orçamentário, pensões, etc.” 
(MIRANDA, 1960a, 456) 
304 O fato da redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969 à Constituição de 1967 admitir entre as 
competências legislativas da União Federal não só o poder para esta emitir “normas gerais de Direito 
financeiro”, como fizeram as Constituições de 1946 (artigo 5º, XV, “b”) e 1967 (artigo 8º, XVII, “c”), como 
também normas gerais “despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública”, não parece prejudicar a 
conclusão esposada. Corrobora este argumento a análise de Manoel Gonçalves FERREIRA FILHO (1983, 86) 
sobre o dispositivo constitucional proposto pela Emenda Constitucional 1/1969 à Constituição de 1967: “não se 
compreende por que a Emenda nº. 1 alterou a redação de 1967 para, nesta alínea, mencionar à parte do Direito 
financeiro o orçamento, a despesa e a gestão financeiras das entidades públicas. Tudo isso, evidentemente, 
estava dentro do campo do Direito Financeiro. A única explicação com que atina o intérprete é fragílima: seria 
haver a Emenda entendido Direito financeiro como sinônimo de Direito Tributário.”   
305 CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO RODOVIÁRIO, 1971, 115. 
306 A noção atribuída ao termo contratação refere-se àquela desenvolvida nas Noções preliminares deste 
trabalho. Faz-se essa ressalva, pois, ao longo da Exposição de Motivos da Lei do Estado de São Paulo 
10.395/1970 (CENTRO DE ESTUDOS DE DIREITO RODOVIÁRIO, 1971, 115-116), a palavra é empregada 
como sinônima à expressão contrato administrativo.  
307 Artigo 1º da Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970. 
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Nota-se que, ao abordar as influências normativas com incidência sobre o diploma 

normativo, a Exposição de Motivos, elaborada pelo Secretário de Estado da Justiça, Hely 

Lopes MEIRELLES, nem menciona o Código de Contabilidade da União ou o seu 

Regulamento. Segundo o Secretário de Estado da Justiça, a Lei do Estado de São Paulo 

10.395/1970 “encampa todos os dispositivos do Decreto-lei Federal n. 200-67, sobre 

licitações e contratos administrativos, aplicáveis ao Estado, complementando-os com 

preceitos novos”. 

Sobre essa consideração, deve-se anotar que o Decreto-lei 200/1967, instituído com 

fundamento no artigo 9º, § 2º308, do Ato Institucional 04/1966, e, portanto, sob a rubrica de 

“matéria administrativa e financeira”, ainda que outorgasse competência excepcional ao 

Presidente da República para estabelecer normas sobre essas matérias, limitou-se, em suas 

disposições inicialmente aplicadas à União Federal e depois estendidas aos demais entes 

federados pela Lei 5.456/1968309, a tratar exclusivamente de normas de licitação, como são as 

expressas menções constantes no Título XII, do Decreto-lei 200/1986, ao tratar DAS 

NORMAS RELATIVAS A LICITAÇÕES PARA COMPRAS, OBRAS, SERVIÇOS E 

ALIENAÇÕES e na Lei 5.456/1968, e, residualmente, de aspectos ligados às normas de 

contratação.   

Sem referência ao modelo contratual regulado pelo Código de Contabilidade da União 

e ao seu Regulamento e com influências normativas que não tratavam da matéria das normas 

de contratos administrativos, como o Decreto-lei 200/1967, parece ser possível atribuir uma 

dimensão peculiar ao tratamento legislativo dos contratos administrativos pela Lei do Estado 

de São Paulo 10.395/1970. Esta se afasta do tratamento de caráter financeiro da matéria, para 

estabelecer um regime jurídico de prerrogativas para os contratos administrativos desta esfera 

de governo, tipicamente de Direito administrativo e, portanto, do campo autônomo da 

competência dos entes federados. 

Este argumento parece ser reforçado na afirmação do artigo 41 da Lei do Estado de 

São Paulo 10.395/1970 de que “[o]s contratos administrativos regem-se pelas normas desta lei 

e pelos preceitos do direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, as disposições cabíveis 

                                                   
308 Ato Institucional 04/1966. Art. 9º - O Presidente da República, na forma do art. 30 do Ato institucional nº 2, 
de 27 de outubro de 1965, poderá baixar Atos Complementares, bem como decretos-leis sobre matéria de 
segurança nacional até 15 de março de 1967. [...] § 2º - Finda a convocação extraordinária e até a reunião 
ordinária do Congresso Nacional, o Presidente da República poderá expedir decretos com força de lei sobre 
matéria administrativa e financeira. 
309 Lei 5.456/1968. Art. 1º Aplicam-se aos Estados e Municípios as normas relativas às licitações para as 
compras, obras, serviços e alienações previstas nos arts. 125 a 144 do Decreto-lei nº 200 de 25 de fevereiro de 
1967, que dispõe sôbre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma 
Administrativa e dá outras providências, atendidas as modalidades contidas nesta Lei. 
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do direito privado”. Nesse sentido, atribui aos ajustes administrativos a regência principal à lei 

paulista, que, como exposto, não guarda subordinação normativa em aspectos de normas de 

contratos administrativos, às normas de Direito público e, tão somente em caráter supletivo, a 

incidência de normas de Direito privado “cabíveis”. 

Nesse sentido, ainda que se atribua como normas de “direito privado” aquelas regidas 

pelo Direito civil – conforme a relação já desenvolvida no Capítulo anterior –, cuja 

competência à época da edição da lei paulista era da União Federal – artigo 8º, XVII, “b”, da 

Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969 –, as disposições 

de “direito público” incidentes sobre as normas de contratos administrativos da Lei do Estado 

de São Paulo 10.395/1970 seriam noções gerais daquele ramo do Direito a orientar o agir 

administrativo, as quais não se atribuíam competência específica por se tratar de 

condicionantes sistêmicas do modo de ser da Administração Pública.310 Infere-se essa 

conclusão da obra doutrinária de Hely Lopes MEIRELLES (1987) quando ao conceituar 

contratos administrativos, assim trabalha as normas a eles regedoras: 

o contrato administrativo é antes e acima de tudo um ato bilateral de 
administração pública, e, como tal, sujeito às normas instrumentais do Poder 
Público e às regras específicas do direito administrativo, direito esse que 
pode ser legislado tanto pela União como pelos Estados e Municípios. Daí 
por que cada entidade estatal pode editar as normas para estipulação, 
formalização, execução, alteração, rescisão e sanções de seus contratos, 
sujeitando-se às regras gerais de direito público e, supletivamente, às 
disposições cabíveis do direito privado concernentes às obrigações e 
responsabilidades civis das partes, quando não derrogadas por cláusulas 
contratuais expressas ou implícitas no negócio objetivado pela 
Administração.311 

Ainda que não se concorde com esta conclusão, parece ser possível inferir que a 

sujeição às “regras gerais de direito público”, não impõe ao Estado de São Paulo a submissão 

a normas emitidas por outros entes federados, marcando a subordinação de sua autonomia e, 

respectivamente, de sua competência legislativa em matéria de normas de contratos 

administrativos a outros entes federados. O que faz é condicionar esta categoria contratual às 

notas do Direito público, para afastando-o da regência de Direito privado, marcar os seus 

                                                   
310 Para ilustrar esse aspecto, cf. o item 12 da Exposição de Motivos da Lei do Estado de São Paulo 10.395/1970, 
“[o]utro aspecto que mereceu regulamentação nesta lei é o relativo à alteração unilateral dos contratos por parte 
da Administração, para atender os casos em que o interesse público exige modificação do projeto ou de 
quantidades contratadas, para melhor adequação técnica da obra, do serviço ou da compra aos seus objetos. Este 
é um dos pontos em que a falta de normas legais vinha ensejando as maiores divergências entre as partes e 
frequente hesitação dos tribunais no reconhecimento desse poder da Administração de há muito admitido pela 
doutrina e adotado pela legislação administrativa dos países mais adiantados" (CENTRO DE ESTUDOS DE 
DIREITO RODOVIÁRIO, 1971, 116). 
311 Hely Lopes MEIRELLES, 1987, 173-174. 
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aspectos peculiares, sendo que a revelação desses “preceitos de direito público”, pela própria 

tradição de construção doutrinária do Direito administrativo, já apontado no Capítulo anterior, 

era tarefa doutrinária. 

Para concluir, resta assentar uma percepção captada deste efetivo exercício normativo 

em matéria de normas de contratos administrativos pelo Estado de São Paulo. Esta lei parece 

indicar uma ruptura com a vinculação do tema dos contratos administrativos exclusiva da 

gestão financeira do Estado, para atribuir ao instituto dos contratos administrativos, uma 

dimensão mais ampla, na qual o contrato administrativo deixa de ser um elemento acessório 

das normas financeiras do Estado, marca do Código de Contabilidade da União e do 

Regulamento Geral de Contabilidade Pública de 1922, para servir de técnica ao agir estatal, 

reforçando sua relação com o Direito administrativo que durante todo o período constitucional 

estudado – Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, redação original e aquela da 

redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969 –, foi, salvo previsões normativas 

excepcionais,312 ramo do Direito próprio aos entes federados. 

Feitos esses registros do exercício da competência legislativa do Estado de São Paulo 

em matéria de normas de contratos administrativos e da ponderação quanto a essa nova forma 

de vislumbrar o instituto dos contratos administrativos, avança-se para o Decreto-lei 

2.300/1986, para realizar, quanto a este, a proposta de investigação em exame, pela 

perspectiva de tradição legislativa, da competência dos entes federados em matéria de normas 

de contratos administrativos.  

1.1.2. Decreto-lei 2.300/1986 

O tratamento do tema das normas de contratos administrativos no Decreto-lei 

2.300/1986 exige um olhar anterior, sobre o fundamento constitucional sob o qual foi editado.  

Instituído para, a princípio, dispor “sobre licitações e contratos da Administração 

Federal”313, o Decreto-lei 2.300/1986 foi editado, conforme expressa, com fundamento nos 

artigos 8º, inciso XVII, c,314 e 55, inciso II,315 da Constituição de 1967, com redação dada 

pela Emenda Constitucional 1/1969, para dispor sobre “finanças públicas”, instituindo 

                                                   
312 Como a mencionada disposição do Art. 9º, § 2º, Ato Institucional 04/1966.  
313 Ementa do Decreto-lei 2.300/1986. 
314 Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional 1/1969. Art. 8º. Compete à União: [...] 
XVII - legislar sobre: [...] c) normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de 
natureza pública; de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; de regime 
penitenciário. 
315 Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda Constitucional  1/1969. Art. 55. O Presidente da 
República, em casos de urgência ou de interesse público relevante, e desde que não haja aumento de despesa, 
poderá expedir decretos-leis sobre as seguintes matérias: [...] II - finanças públicas, inclusive normas tributárias. 
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“normas gerais sobre orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza 

pública; de direito financeiro”. 

Conforme já se teve oportunidade de expor, para Manoel Gonçalves FERREIRA 

FILHO (1983, 86), as normas constantes da primeira parte do disposto no artigo 8º, XVII, 

“c”, tratam, sobretudo, da competência legislativa da União Federal sobre normas de Direito 

financeiro, de modo que, quando editadas com fundamento no artigo 55, II, a dicção do termo 

“finanças públicas” abrange, para continuar com a interpretação de Manoel Gonçalves 

FERREIRA FILHO (1983, 264), “tudo aquilo que diz respeito à atividade do Estado para 

obter, gerir e aplicar o numerário necessário para a realização de seus fins”.  

Desse modo, numa análise preliminar, pode-se vislumbrar no fundamento 

constitucional para a edição do Decreto-lei 2.300/1986 que se pretendeu atribuir a natureza de 

Direito financeiro às normas de contratos administrativos por ele reguladas, seguindo, assim, 

o quanto proposto pelo Código de Contabilidade da União e de Regulamento Geral de 

Contabilidade Pública. 

Somente essa linha admitiria a regulamentação da matéria constante deste diploma 

pela espécie normativa do decreto-lei e a competência legislativa da União Federal, para, em 

sede de normas gerais, ser aplicável a todos os entes federados, como indica o artigo 85316 do 

Decreto-lei 2.300/1986, a despeito da sua leitura parecer ensejar um âmbito de abrangência 

limitada à Administração Pública federal.317 

Para testar essa perspectiva, adotou-se como ponto de partida a Exposição de Motivos 

2, de 18 de novembro de 1986,318 elaborada pelo Consultor Geral da República na época, José 

Saulo Pereira Ramos, em que submeteu à apreciação do Presidente da República o projeto do 

que veio a ser o Decreto-lei 2.300/1986, com base na competência da Consultoria Geral da 

República para “propor ao Presidente da República [...] providências de teor jurídico que lhe 

pareçam reclamadas pelo interesse público”319.  

                                                   
316 Decreto-lei 2.300/1986. Art. 85. Aplicam-se aos Estados, Municípios; Distrito Federal e Territórios as normas 
gerais estabelecidas neste decreto-lei. Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo e no artigo 
seguinte não poderão ampliar os casos de dispensa de licitação, nem os limites máximos de valor fixados para 
convite, tomada de preços e concorrência. 
317 Essas disposições específicas, com menções expressas à Administração Pública federal, como seus órgãos, 
pessoas jurídicas e instrumentos, p. ex. o Diário Oficial por ela editado, constam dos seguintes artigos do 
Decreto-lei 2.300/1986: 1º, 5º, IX e X; 14, § 2º; 15; 17; 19; 22, XIII; 31, Parágrafo único; 32, § 2º; 35, § 4º; 45, 
Parágrafo único; 46, § 1º, I; 51, § 1º; 52, § 3º, b; 75, § 1º; 79, caput e § 2º; 81, Parágrafo único; 86, caput, 
Parágrafo único e § 2º; e 88, Parágrafo único. 
318 Publicado no Diário Oficial da União, de 25 de novembro de 1986, Seção 1, página 17.685. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/expmot/1980-1987/exposicaodemotivos-2-18-novembro-1986-479101-
exposicaodemotivos-1-cgr.html>. Disponível em: 30/10/2013.  
319 Artigo 6º, V, do Decreto Federal 92.889/1986. 
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O exame da Exposição de Motivos do Decreto-lei 2.300/1986 revela ao tratar, no 

diploma normativo, do tema dos contratos administrativos a noção de que estes, “sujeitos a 

regime jurídico especial, deferem à Administração Pública, que deles participa com 

supremacia de poder, prerrogativas extraordinárias, traduzidas, normalmente, nas cláusulas 

exorbitantes ou derrogatórias do direito comum”320.  

Nota-se, contudo, que não há ao longo da Exposição de Motivos, uma abordagem 

específica do que seriam as normas gerais da matéria de contratos administrativos. Em 

verdade, quanto ao tema das normas gerais, a Exposição de Motivos silencia sobre a 

abrangência do projeto para além da esfera federal. Conforme já se indicou acima, a 

Exposição de Motivos é taxativa ao afirmar que projeto prevê normas para a disciplina dos 

contratos administrativos “no âmbito da Administração Federal”.  

Quanto à relação entre contratos administrativos e a matéria de direito financeiro, 

despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública, ainda que o Consultor Geral 

da República não enfrente diretamente a questão, colaciona, como fundamentos dessa 

compreensão, a “posição doutrinária, que preponderantemente inclui os institutos da licitação 

e dos contratos da Pública Administração no campo de incidência do direito financeiro”321.      

Para concluir a análise da Exposição de Motivos, observa-se que a menção ao “caráter 

financeiro” das normas previstas no projeto servem como argumento para justificar o manejo 

das matérias nela previstas por meio da espécie normativa do decreto-lei,322 e não para sua 

aplicação às demais unidades federadas. 

Feita essa breve investigação, procura-se explorar a natureza jurídica das normas de 

contratos administrativos previstas no Decreto-lei 2.300/1986. 

Como já se destacou em face da espécie normativa manejada e a partir daquilo 

constante da análise da Exposição de Motivos do Decreto-lei 2.300/1986, parece ser possível 

dizer que houve a pretensão de elaborar um diploma jurídico com disposições em matéria de 

direito financeiro, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública, incluindo o 

tema dos contratos administrativos nesta seara. 

Nota-se, contudo, que, embora a aproximação entre as normas de Direito financeiro e 

as de contratos administrativos tenha sido o desejo do Decreto-lei 2.300/1986, aparentemente, 

                                                   
320 Item 16 da Exposição de Motivos 2, de 18 de novembro de 1986, DOU de 25 de novembro de 1986, Seção 1, 
página 17.685. 
321 Exposição de Motivos 2, de 18 de novembro de 1986, DOU de 25 de novembro de 1986, Seção 1, página 
17.685. 
322 “22. Saliente-se, por necessário, Senhor Presidente, que o caráter financeiro das normas licitatórias justifica, 
plenamente, a edição do proposto decreto-lei, com fundamento no artigo 55, n. II, da Carta Federal”, Exposição 
de Motivos 2, de 18 de novembro de 1986, DOU de 25 de novembro de 1986, Seção 1, página 17.685. 
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não tanto para atribuir caráter nacional às normas nele contidas, mas para adequá-la à espécie 

normativa, tanto a conceituação expressa na Exposição de Motivos,323 como o regime jurídico 

atribuído pelo diploma normativo,324 ao tema dos contratos administrativos não pareceu 

outorgar natureza de Direito financeiro às suas normas, mas de Direito administrativo. 

Este aspecto não passou despercebido nem mesmo da doutrina favorável à natureza 

financeira das disposições do Decreto-lei 2.300/1986, admitindo a abrangência nacional de 

suas normas gerais. 

É o caso, por exemplo, de Toshio MUKAI (1990, 01-16), quando logo na introdução 

de sua obra de análise do Decreto-lei 2.300/1986, debate a natureza jurídica das normas 

constantes desse diploma, se de Direito financeiro ou de Direito administrativo. Segundo este 

autor, especificamente quanto às normas de contratos administrativos, afirma que a natureza 

jurídica dessa matéria “só pode estar subsumida ao direito administrativo, posto que, do ponto 

de vista formal, [...] é ato negocial da administração, de formalização procedimental”325.  

Registra-se, contudo, que para adequar as normas de contratos administrativos do 

Decreto-lei 2.300/1986 às disposições da Constituição de 1967, com redação dada pela 

Emenda Constitucional 01/1969, o autor ressalva que 

[e]ntretanto, sob o aspecto material ou substancial, tanto uma [licitação] 
como outro [contratos administrativos] consubstanciam aspectos financeiros 
e de “gestão patrimonial”. E, para o texto constitucional, é isto que interessa 
(o aspecto material e não formal). 
Não podemos, portanto, deixar de concordar que, nas licitações e contratos 
administrativos há, sem dúvida, sob o aspecto material, assuntos relativos à 
gestão patrimonial da coisa pública, de ordem geral e específica, além 
daqueles de ordem procedimental (estes, puramente administrativos).326 

Assim, não avançando para aquilo que pareceu ser a grande preocupação da doutrina 

no exame das disposições do Decreto-lei 2.300/1986, a definição das normas gerais do 

diploma normativo, aplicáveis aos demais entes federados,327 quer-se chamar atenção, sem 

                                                   
323 “Os contratos administrativos, sujeitos a regime jurídico especial, deferem à Administração Pública, que deles 
participa com supremacia de poder, prerrogativas extraordinárias, traduzidas, normalmente, nas cláusulas 
exorbitantes ou derrogatórias do direito comum.”, Item 16 da Exposição de Motivos 2, de 18 de novembro de 
1986, DOU de 25 de novembro de 1986, Seção 1, página 17.685. 
324 Nesse sentido, cf. o artigo 48 do Decreto-lei 2.300/1986: “O regime jurídico dos contratos administrativos, 
instituído por este decreto-lei, confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los 
unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público; II - extingui-los, unilateralmente, nos 
casos especificados no inciso I do art. 69; III - fiscalizar-lhes a execução; IV - aplicar sanções motivadas pela 
inexecução, total ou parcial, do ajuste.”  
325 Toshio MUKAI, 1990, 06-07. 
326 Toshio MUKAI, 1990, 07. 
327 Por todos, cf. Alice Gonzalez BORGES (1994). 
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negar o apontamento formulado acima Toshio MUKAI, para a ausência de competência da 

União Federal para legislar sobre normas de contratos administrativos.  

Ora, em que pese a inegável relação ente contratos administrativos com “assuntos 

relativos à gestão patrimonial da coisa pública”, não parece ser possível dizer que este aspecto 

permita à União Federal legislar sobre o conteúdo das normas de contratos administrativos.  

Critica-se, especialmente, a dimensão “material” ou “substancial” atribuída pelo autor 

às normas de contratos administrativos, enquanto “aspectos financeiros e de ‘gestão 

patrimonial’”. Parecem ser estes antes os efeitos da atividade administrativa de contratar e de 

atuar pela via dos contratos, do que aspectos das normas dos contratos administrativos, de 

modo que estas refletiriam aquilo que Toshio MUKAI tratou por matérias puramente 

administrativas nas normas de contratos administrativos previstas no Decreto-lei 2.300/1986.  

Cita-se, em favor da crítica formulada, a posição de Adilson Abreu DALLARI (2003, 

20). Para este autor, na égide da Constituição de 1967, com redação dada pela Emenda 

Constitucional 1/1969, a União Federal não possuía competência para estabelecer normas 

gerais de caráter nacional em matéria de contratos administrativos. Com isso,  

[e]m 1986 esse decreto-lei [Decreto-lei 2.300/1986] poderia aplicar-se para a 
União, mas não estava habilitado, não possuía fundamento de validade, não 
possuía suporte constitucional para ser imposto a Estados e Municípios, 
porque, em face do regime federativo e da autonomia administrativa dos 
Estados e Municípios, a União não poderia legislar em matéria 
administrativa para estes.328 

Assentado este argumento do limite do Decreto-lei 2.300/1986 para trabalhar em 

âmbito nacional com as normas de contratos administrativos, quer-se apontar um último 

aspecto a justificar, em sede de história legislativa, a temática dos contratos administrativos 

enquanto objeto da competência dos entes federados. 

Trata-se do exercício legislativo do Estado de São Paulo, pela Lei Estadual 

6.544/1989, e do Município de São Paulo, pela Lei Municipal 10.544/1988, em matéria de 

contratos administrativos, durante o período de vigência do Decreto-lei 2.300/1986.  

Para isso, retorna-se ao trabalho de Toshio MUKAI (1990), tanto pela perspectiva de 

normas gerais de Direito financeiro vislumbrada pelo autor no âmbito do Decreto-lei 

2.300/1986, como pela técnica de análise por ele empreendida para o exame deste diploma, a 

partir do cotejamento com a Lei do Estado de São Paulo 6.544/1989 e a Lei do Município de 

                                                   
328 Nesse sentido, cf. Adilson Abreu DALLARI, 2003, 20. 
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São Paulo 10.544/1988, com o fim de investigar, nestas duas últimas legislações “aquelas 

disposições inovadoras ou especiais e peculiares”329.  

Nesse aspecto, parece ser importante chamar atenção para o destaque feito pelo autor 

para a “desconformidade desses diplomas com a Constituição de 1988”, já que 

“[o] Decreto-lei n. 2.300/86, porque editado antes da nova Constituição e por 
não ter sofrido qualquer alteração após 5 de outubro de 1988; a Lei 
Municipal, porque é de 31 de maio de 1988 e porque também não sofreu 
alteração; e, finalmente, a Lei estadual, porque após elaborado o seu projeto 
por Comissão presidida pelo ínclito Hely Lopes Meirelles, antes de 5 de 
outubro de 1988, restou tramitando na Assembleia Legislativa, prejudicada 
pela elaboração da Carta Estadual, e, de repente, em 22 de novembro de 
1989, foi promulgada sem nenhuma adaptação, quer ao texto da nova 
Constituição Federal, quer ao da novel Constituição do Estado.”330 

Diante dessa observação de Toshio MUKAI, dois aspectos preliminares sobre as 

mencionadas leis estadual e municipal em matéria de contratos administrativos devem ser 

destacados. O primeiro decorre do fato de que ambas foram elaboradas sobre a égide da Carta 

de 1967, com o texto da Emenda Constitucional 01/1969, e da pretensão do Decreto-lei 

2.300/1986 enquanto norma geral de caráter nacional, em matéria de direito financeiro, 

despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública. O segundo advém da 

constatação de que as leis não sofreram nenhuma adaptação em face da mudança do texto 

constitucional.  

Seguindo na análise de Toshio MUKAI (1990, 79-127), exclusivamente quanto ao 

enfrentamento das disposições Dos Contratos constantes nos três diplomas mencionados, 

pode-se cogitar de uma situação reveladora quanto ao exercício da competência legislativa 

dos entes federados periféricos no tema dos contratos administrativos.  

Trata-se da observação do autor de que, em relação ao Decreto-lei 2.300/1986, as leis 

estadual e municipal reproduzem, têm algumas diferenças ou fazem previsão que não está 

contemplada no diploma federal.  

Sobre essas considerações, ainda que se pudesse dizer que tais aspectos vislumbrados 

nas leis estadual e municipal representariam o exercício da competência legislativa 

suplementar do Estado-membro e do Município para atender às suas peculiaridades, parece 

ser possível, em sentido diverso, vislumbrar aquilo que chama atenção nesta análise 

retrospectiva: um efetivo exercício da autonomia das unidades federadas estadual e municipal 

em matéria de contratos administrativos. 

                                                   
329 Toshio MUKAI, 1990, 15. 
330 Toshio MUKAI, 1990, 15-16. 
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Alguns aspectos desta constatação parecem corroborar este raciocínio.  

Em primeiro lugar, está a própria reprodução nas leis estadual e municipal de 

dispositivos idênticos àqueles constantes no Decreto-lei 2.300/1986. Ora, se a competência 

legislativa federal abrangesse a matéria dos contratos administrativos, tal prática seria 

dispensável, pois, a aplicação das normas gerais federais ocorreria de imediato, dispensando o 

exercício legislativo pelas unidades federadas. Contudo, a plena reprodução de certos 

dispositivos, pode revelar, por outro lado, a escolha pelas unidades federativas estadual e 

municipal das normas que incidirão sobre os seus contratos administrativos, em afirmação das 

competências legislativas desses entes na matéria. 

Outro ponto são as normas captadas por Toshio MUKAI com algumas diferenças ou 

não contempladas no Decreto-lei 2.300/1986. Nestes casos, pode-se perceber que o exercício 

da competência legislativa pelo Estado de São Paulo e pelo Município de São Paulo em 

matéria de contratos administrativos inovam em relação às disposições constantes na 

legislação federal, não se limitando a especificar normas gerais, para, efetivamente, dar um 

tratamento particular à matéria dos contratos administrativos.  

Ilustrativo deste ponto é o caso da Lei do Município de São Paulo 10.544/1988 que 

não faz previsão genérica a respeito das cláusulas exorbitantes, como aquela constante no 

artigo 48331 do Decreto-lei 2.300/1986. 

Assim, ainda que situações como essa tenham recebido da doutrina posicionamentos 

que recomendavam a aplicação do Decreto-lei 2.300/1986 para suprir as lacunas deixadas 

pelo legislador local,332 revelando um posicionamento em desfavor da autonomia dos entes 

federados em matéria das normas de contratos administrativos, parece ser possível afirmar ter 

havido, no período de vigência do Decreto-lei 2.300/1986, alguma autonomia dos entes 

federados no exercício de sua competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos. 

Por fim, resta dizer que, com o novo texto constitucional de 1988, como já se registrou 

neste trabalho, grande parte da doutrina entendeu que o Decreto-lei 2.300/1986 foi 

                                                   
331 Decreto-lei 2.300/1986. Art 48. “O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por este decreto-
lei, confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: I - modificá-los unilateralmente para melhor 
adequação às finalidades de interesse público; II - extingüi-los, unilateralmente, nos casos especificados no 
inciso I do art. 69; III - fiscalizar-lhes a execução; IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução, total ou 
parcial, do ajuste.”  
332 É o caso da análise de Toshio MUKAI (1990, 89) à relatada ausência de cláusula exorbitante genérica na 
legislação do Estado de São Paulo, para afirmar que, diante do silencia do legislador local, aplique-se ao 
“Município de São Paulo o artigo 48 do Decreto-lei n. 2.300/1986, diretamente, como norma geral sobre 
contratos”. 
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“chancelado”333 pela nova Carta, admitindo-se, em face do termo “contratação”, a 

possibilidade de incidência das normas gerais de contratos administrativos previstas no 

diploma federal aos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Ora, ao olhar este 

entendimento pela perspectiva contrária, o fato da Constituição de 1988 supostamente ter 

ratificado determinada situação, é um indício de que, no período anterior, alguma dúvida 

existia sobre a abrangência da competência da União Federal sobre a matéria, apontando em 

favor da competência dos entes federados para regularem autonomamente seus contratos 

administrativos. 

1.2. Análise prospectiva do Direito positivo brasileiro em matéria de contratos 
administrativos 

Neste ponto da análise, procura-se, por uma ótica prospectiva do Direito positivo 

brasileiro, entender como foi exercida a tarefa legislativa dos entes federados periféricos, no 

contexto da Constituição de 1988 e da Lei 8.666/1993, autodeclarada lei de normas gerais 

sobre contratos administrativos.  

Nesta pesquisa, procura-se investigar se os entes federados ficaram limitados a 

observar ditames das normas gerais estabelecidas pela Lei 8.666/1993 ou demonstraram 

algum exercício de autonomia na matéria, efetivando alguma prática na matéria legislativa 

dos contratos administrativos, em favor da linha interpretativa que se está a investigar.  

Para empreender esta pesquisa, utiliza-se, como parâmetro, a sistematização elaborada 

por Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 235-296), dos módulos convencionais, 

por se tratar de uma organização da matéria dos contratos administrativos apta a explicar a 

complexa experiência contemporânea do fenômeno contratual na Administração Pública.  

Desse modo, selecionou-se entre as espécies de módulos convencionais trabalhadas 

pelo autor – cooperação, concessão e instrumentais –334 um exemplo dos módulos de 

cooperação, o contrato de gestão, e um dos módulos de concessão, os contratos de parcerias 

público-privadas, já que os módulos instrumentais, por representar exemplos contratuais mais 

tradicionais, foram, em alguma medida, já discutidos neste trabalho. 

Pretende-se, mediante esta seleção de tipos contratuais com manifestação legislativa 

em todas as espécies de entes federados abrangidos por esta pesquisa, tão somente examinar 

se o tema da competência legislativa em matéria de normas de contratos administrativos não 
                                                   

333 Alice Gonzalez BORGES, 1994, 91-92. 
334 Segundo Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2012, 240), os módulos convencionais de cooperação 
expressam a “atuação conjunta para um mesmo fim”, os de concessão são aqueles nos quais se verifica 
“transferência”, e os instrumentais são caracterizados pelos acordos de “aspecto instrumental em relação à 
finalidade da função pública”. 
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restou superado com a edição da Lei 8.666/1993, existindo uma prática legislativa pelos entes 

federados na matéria, para, em alguma medida, justificar a pertinência de uma orientação 

interpretativa sobre a competência dos contratos administrativos, em favor da autonomia das 

unidades federadas.      

Além de permitir uma verdadeira comparação entre os regimes jurídicos estabelecidos 

por cada ente da federação, entende-se que este ato de seleção direcionada não afasta a 

isenção científica com a qual se pretende realizar a análise, já que não se quer inferir, dessa 

escolha, que toda a realidade de política legislativa em matéria de normas de contratos 

administrativos segue uma perspectiva de autonomia das unidades federadas. Como já se 

anotou neste trabalho, é majoritário o entendimento que considera a União Federal a unidade 

federada competente para estabelecer as normas gerais em matéria de contratos 

administrativos. 

Por fim, informa-se que foram considerados como objetos para o desenvolvimento 

desta pesquisa tão somente os textos normativos, emitidos pela União Federal, Estado de São 

Paulo e Município de São Paulo, acompanhados, quando assim foi possível, das suas 

respectivas exposições de motivos.  

Assim, ainda que pertinentes para a dimensão interpretativa de cada um desses 

diplomas, não se socorreu da doutrina, nem da jurisprudência, para realizar esta análise, a fim 

de não transformar este tópico da pesquisa num estudo de regimes jurídicos específicos, 

fugindo ao que se quer investigar neste Capítulo, qual seja, a existência de um exercício da 

competência legislativa das unidades federadas em matéria de contratos administrativos. 

1.2.1. Contratos de Gestão 

Esse exemplo de regime contratual ganha expressão, quanto à União Federal, pela Lei 

9.637/1998, no Estado de São Paulo, pela Lei Estadual Complementar 846/1998, e, no que 

tange ao Município de São Paulo, pela Lei Municipal 14.132/2006. 

Antes de efetivamente comparar o regime jurídico contratual previsto em cada uma 

delas, apresentam-se os dados da elaboração de cada uma dessas legislações, para registrar o 

momento de suas edições no Direito positivo brasileiro. 

Iniciando por aquela que teve a publicação e vigência mais antiga, a norma da União 

Federal, observa-se que a sua efetiva origem não está na Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, 

publicada no Diário Oficial da União em 18 de maio de 1998, mas na Medida Provisória 

1.591, editada pelo Presidente da República em 09 de outubro de 1997 e publicada no Diário 
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Oficial da União em 10 de outubro de 1997, que foi sucessivamente reeditada até a sua efetiva 

conversão, após a Medida Provisória 1.648-7, de 23 de abril de 1998, na Lei 9.637/1998.  

Comparando-se os textos normativos da Medida Provisória 1.591/1997 e da Lei 

9.637/1998, pode-se dizer que a redação dos dispositivos é semelhante, notadamente quanto 

às normas relativas ao regime contratual administrativo nelas previsto, a despeito de uma 

específica norma referente ao poder da Administração Pública na execução e fiscalização do 

contrato, em que a redação da Medida Provisória previa a prerrogativa do Poder Público de 

requerer a apresentação das informações financeiras da entidade parceira,335 ao passo que a 

Lei 9.637/1998 consigna a apresentação desses dados como obrigação da entidade.336  

Avançando para a próxima legislação editada, tem-se o diploma do Estado de São 

Paulo sobre a matéria dos contratos de gestão, a Lei Estadual Complementar 846, de 04 de 

junho de 1998, publicada no Diário Oficial do Estado de 05 de junho de 1998. 

 No Projeto de Lei Complementar 003/1998 que originou a referida norma, de autoria 

do Governador do Estado, há em sua Exposição de Motivos menção expressa à Medida 

Provisória 1.591/1997, como forma de contextualizar a emergência do fenômeno dessas 

parcerias entre a Administração Pública e as entidades organizadas da sociedade civil, sem 

que tal referência pareça indicar qualquer subordinação de ordem legislativa na matéria.337  

Registra-se também que, cotejando o Projeto de Lei Complementar 003/1998 com o 

texto efetivamente aprovado pela Assembleia Legislativa Estadual, há um acréscimo no 

objeto desses contratos, para incluir parcerias não só no âmbito da saúde, mas também para os 

serviços de cultura prestados por esta esfera de governo. Para concluir, anota-se que a espécie 

normativa escolhida para a emissão do diploma estadual – lei complementar – decorre de 

previsão constante no artigo 23, Parágrafo Único, 12, da Constituição do Estado de São Paulo, 

que exige lei complementar para regulamentação de matérias relativas ao “Código de Saúde”. 

Por fim, tem-se a emergência da Lei Municipal 14.132, de 24 de janeiro de 2006, que 

ordenou o regime jurídico dos contratos de gestão no âmbito do Município de São Paulo. 

Decorrente do Projeto de Lei 0318/2005, de autoria do chefe do Poder Executivo local, 

apenas se registra que o texto legislativo permite que sejam objeto desta espécie de contratos 

administrativos, no âmbito dessa esfera de governo, exclusivamente as parcerias para os 

serviços de saúde. 

                                                   
335 Artigo 8º, § 1º, da Medida Provisória 1.591/1997. 
336 Artigo 8º, § 1º, da Lei 9.637/1998. 
337 Para o texto da Exposição de Motivos da Lei Estadual Complementar 846/1998, conferir documentação 
relativa ao Projeto de Lei Complementar 003/1998. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=18233>. Acesso em: 30/10/2013. 
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Cotejando as normas de cada um dos entes federados para regerem os regimes 

jurídicos dos contratos administrativos em estudo,338 é inegável que todos os diplomas 

legislativos adotam disposições semelhantes, se não idênticas, para regular matérias desses 

contratos administrativos.  

Entre essas, destacam-se a previsão de cessão de servidor, de bens e de recursos 

públicos para que o parceiro privado execute as tarefas a ele acometidas em virtude dos 

contratos; a exigência de cláusulas essenciais para a especificação de um programa de 

trabalho, regulando os critérios para avaliação de desempenho da entidade e a estipulação, nos 

instrumentos de acordo, dos parâmetros e limites de remuneração dos empregados dessas 

entidades; e da maioria dos poderes dos entes públicos para a fiscalização e execução dos 

contratos. 

Contudo, da observação conjunta dessas normas, pode-se aventar de uma sutil 

distinção na regulação promovida por cada um dos entes federados do regime jurídico desses 

contratos administrativos, demonstrando algum um exercício de competência legislativa das 

unidades federadas em matéria de normas de contratos administrativos, que, em certa medida, 

desafia a posição tradicional de uma competência privativa da União Federal, para expedir 

normas gerais sobre o assunto. 

Em primeiro lugar, assenta-se a ausência de subordinação das legislações estadual e 

municipal para com as normas de contratos de gestão estabelecidas pela União Federal.  

Ainda que os textos normativos das três esferas de governo reproduzam disposições 

similares ou idênticas, não se percebe entre os documentos a noção de que à União Federal 

caberia estipular as normas gerais em matéria de contratos de gestão, ao passo que Estado de 

São Paulo e o Município de São Paulo, apenas complementariam essas normas para 

atenderem às suas peculiaridades.  

Se assim o fosse, pode se dizer que seria dispensável a reprodução de disposições 

constantes da norma expedida pela União Federal pelo Estado e Município de São Paulo, de 

modo que ao editarem essas normas, estes entes federados efetivamente exercem sua 

competência legislativa na matéria, criando as normas que entenderam mais convenientes às 

suas respectivas estruturas administrativas.  

Corrobora esse argumento, a existência de uma única menção na Lei Estadual 

Complementar 846/1998 e na Lei Municipal 14.132/2006 às normas gerais emanadas da 
                                                   

338 Com isso, não foram objetos dessa análise nem as disposições constantes nos diplomas normativos referentes 
aos requisitos e procedimentos para a qualificação dessas entidades privadas, como organizações sociais, nem 
das regras quanto à contratação e à licitação, tomando como parâmetro para essa exclusão os critérios 
formulados para esses conceitos nas Noções Preliminares deste trabalho.    
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União Federal.339 Trata-se da previsão de que as entidades qualificadas como organizações 

sociais, por outras umidades federadas, poderão gozar, para “todos os efeitos legais”, dos 

benefícios da declaração “de interesse social e utilidade pública”, e da destinação de bens 

públicos às entidades privadas,340 desde que “não contrarie as normas gerais emanadas da 

União sobre a matéria”. Como se percebe trata-se de uma limitação assentada pelas próprias 

unidades federadas que não guarda relação com as normas de contratos administrativos, mas 

com as normas gerais de contratação e licitação expedidas pela União Federal.341 

Para concluir, vale destacar alguns pontos que ressaltam as diferenças entre os regimes 

jurídicos dos contratos de gestão, estabelecidos por cada entidade federada. 

O primeiro aspecto ao qual já se assinalou é a distinção de objetos dos regimes 

estabelecidos por cada unidade da federação estudada. Desse modo, os contratos de gestão da 

União Federal poderão tratar das atividades “dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 

saúde”342, aqueles do Estado de São Paulo poderão ter por objeto as atividades “dirigidas à 

saúde e à cultura”343 e os do Município de São Paulo somente as atividades “dirigidas à 

saúde”344. 

Além desse, outros aspectos apontam algumas distinções entre os regimes 

estabelecidos pelos entes federados para regularem seus contratos de gestão.  

É o caso do prazo de execução dos planos de trabalho, estabelecidos pelo contrato de 

gestão, já que, segundo a Lei do Município de São Paulo, este deve constar “quando for 

pertinente”345, sendo que as normas da União Federal346 e do Estado de São Paulo347 não 

fazem esta ressalva, indicando que todos os contratos de gestão por eles firmados devem ter 

previstos planos de trabalho com prazos de execução expressamente previstos.  

Outro aspecto a ser destacado é o fato do regime jurídico, estabelecido pelo Estado de 

São Paulo, ser mais contundente quanto aos poderes deste ente público na fiscalização do 

contrato de gestão. Isso se deve pelo fato de que a Lei Estadual Complementar exige que o 

                                                   
339 Artigo 17 da Lei Estadual Complementar 846/1998 e artigo 17 da Lei Municipal 14.132/2006. 
340 Artigos 13 e 14, § 3º, da Lei Estadual Complementar 846/1998 e artigos 13 e 14, § 3º, da Lei Municipal 
14.132/2006. 
341 Para tanto, basta conferir a disposição constante no artigo 14, § 3º, da Lei Municipal 14.132/2006: “[o]s bens 
de que trata este artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada licitação, mediante permissão de 
uso, consoante cláusula expressa do contrato de gestão”. 
342 Artigos 1º e 5º da Lei 9.637/1998. 
343 Artigo 6º da Lei Estadual Complementar 846/1998. 
344 Artigos 1º e 5º da Lei Municipal 14.132/2006. 
345 Artigo 7º, I, da Lei Municipal 14.132/2006. 
346 Artigo 7º, I, da Lei 9.637/1998. 
347 Artigo 8º, I, da Lei Estadual Complementar 846/1998. 
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instrumento de acordo “deve prever a possibilidade de o Poder Público requerer a 

apresentação pela entidade qualificada”348 do relatório da execução do contrato, ao passo que 

as normas da União Federal e do Município de São Paulo tornam esta apresentação uma 

obrigação da entidade, ainda que admitindo a solicitação desse documento pelo ente público 

“a qualquer momento, conforme recomende o interesse público”349, criando uma sutil 

distinção no regime de fiscalização destes contratos pelos distintos entes públicos. Tal 

distinção difere em alguma medida o poder de fiscalização, pois se nas legislações da União 

Federal e do Município de São Paulo o ato deve solicitação da documentação deve ser 

precedido do esclarecimento daquilo que recomende o interesse público, na legislação do 

Estado de São Paulo, a expressa previsão autoriza esse pedido, sem a necessidade da 

fundamentação indicada.  

Um último aspecto a apontar, também no campo da fiscalização dos contratos de 

gestão celebrados pelo Poder Público, para distinguir os regimes os regimes estabelecidos 

pelas unidades federadas, encontra-se nas prerrogativas admitidas expressamente pelas 

legislações do Município de São Paulo e da União Federal, com incidência nas normas dos 

contratos de gestão, para obrigarem os administradores públicos municipal e federal a 

requererem em juízo “a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade”, bem como “o 

sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam 

ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público”.350 Segundo essas 

legislações, “[a]té o término de eventual ação, o Poder Público permanecerá como depositário 

e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e zelará pela continuidade das 

atividades sociais da entidade”351, observando que este dever funcional de fiscalização e o 

poder de gestão sobre os bens sequestrados, para a continuidade dos serviços prestados em 

face do contrato de gestão. Este aspecto não tem paralelo na legislação do Estado de São 

Paulo sobre a matéria, de modo que, aparentemente, o administrador estadual não teria o 

poder contratual de permanecer como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou 

indisponíveis, zelando pela continuidade das atividades sociais da entidade, nos contratos de 

gestão por ela celebrados.  

Ante o exposto, aponta-se, diante do exercício da competência legislativa pelos entes 

federados para instituir regimes jurídicos próprios para os contratos de gestão, com algumas e 

sutis distinções em cada esfera de governo estudada, a existência de um tratamento federativo 
                                                   

348 Artigo 9º, § 1º, da Lei Estadual Complementar 846/1998. 
349 Artigo 8º, § 2º, da Lei Municipal 14.132/2006, e artigo 8º, § 1º, da Lei 9.637/1998. 
350 Artigo 10, da Lei Municipal 14.132/2006, e artigo 10, §§ 1º e 2º, da Lei 9.637/1998. 
351 Artigo 11, da Lei Municipal 14.132/2006, e artigo 10, § 1º e 3º, da Lei 9.637/1998. 
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das normas de contratos administrativos, relativas ao regime dos contratos de gestão, mesmo 

após a Constituição de 1988 e da Lei 8.666/1993.    

1.2.2. Contrato de Parceria Público-Privada 

O regime contratual do contrato de parceria público-privada é regulado, no âmbito da 

União Federal, pela Lei 11.079/2004, no Estado de São Paulo, pela Lei Estadual 11.688/2004, 

e no Município de São Paulo, pela Lei Municipal 14.517/2007. 

Seguindo a metodologia que se utilizou no estudo dos contratos de gestão, antes de 

cotejar os regimes postos para este exemplo de contrato administrativo por cada uma das 

legislações dos entes federados, serão tecidas algumas considerações quanto ao processo de 

elaboração dos mencionados diplomas normativos, em ordem cronológica de suas respectivas 

edições. 

A primeira legislação editada, tratando dos contratos de parceria público-privada, teve 

origem no Estado de São Paulo. Com a intenção de instituir “modelos alternativos de parceria 

que buscam aperfeiçoar os instrumentos utilizados até o momento”, mediante um “inovador 

suporte legal para otimizar as parcerias com os agentes privados da economia”, o Projeto de 

Lei Estadual 1.141, de 06 de novembro de 2003,352 de autoria do Governador do Estado, foi 

aprovado em 19 de maio de 2004, e convertido na Lei 11.688, publicada no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo em 20 de maio de 2004. Esta Lei Estadual instituiu não só o regime 

jurídico dos contratos administrativos de parceria público-privada, mas todo um programa 

para estas relações, “destinado a fomentar, coordenar, regular e fiscalizar a atividade de 

agentes do setor privado que, na condição de colaboradores, atuem na implementação das 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do Estado e ao bem-estar coletivo”353. 

Em seguida à legislação do Estado de São Paulo, surgiu a norma federal na matéria. 

De autoria do Presidente da República, o Projeto de Lei 2.546, de 10 de novembro de 2003, 

seguiu para o Congresso Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos 355/2003, de 

autoria dos Ministros do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda.354 Neste 

documento, os Ministros de Estado apresentam o objetivo de instituir “normas gerais para a 

licitação e contratação de Parceria Público-Privada, no âmbito da administração pública da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios”, como “uma alternativa indispensável para o 

                                                   
352 Para a consulta ao Projeto de Lei Estadual 1.141/2003 e sua Exposição de Motivos. Disponível em: 
<http://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=210733>. Acesso em: 30/11/2013. 
353 Artigo 1º da Lei Estadual 11.688/2004. 
354 Cf. Projeto de Lei 2.546/2003 e sua Exposição de Motivos. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=28737F230AA7E13529BECD783
633FB5A.node1?codteor=182910&filename=PL+2546/2003>. Acesso em: 30/11/2013. 
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crescimento econômico, em face das enormes carências sociais e econômicas do país, a serem 

supridas mediante a colaboração positiva do setor público e privado”, já que possibilitariam 

um “amplo leque de investimentos, suprindo demandas desde as áreas de segurança pública, 

habitação, saneamento básico até as de infraestrutura viária ou elétrica”. Aprovado em 30 de 

dezembro de 2004 e publicado no Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 2004, o 

Projeto de Lei 2.546/2003 foi transformado na Lei 11.079. 

Por fim, foi editada a Lei do Município de São Paulo 14.517, de 16 de outubro de 

2007, publicado em 17 de outubro de 2007. Decorrente de Projeto de Lei Municipal 

503/2006, de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal, sua propositura foi justificada, 

por este, sob o argumento de “estabelecer normas gerais para a utilização, no âmbito do 

Município de São Paulo, desse importante instrumento para a realização de investimentos 

públicos, introduzido pela Lei Federal nº 11.079”, sob o argumento de já ter sido 

“amplamente adotado pelos Estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais, além de empregado 

há anos por diversos países”, deixando também claro o fato do Projeto de Lei prever “as 

normas para os contratos de parceria”.355  

Dito isso, passa-se ao cotejamento dos regimes jurídicos contratuais previstos nestas 

normas. Nesse sentido, registra-se que pelo fato de todos os textos legislativos terem escopo 

mais amplo do que as normas de contratos do exemplo examinado, não só com normas 

relativas ao programa instituído e a organização das máquinas estatais para a 

operacionalizarem, como também das normas relativas à licitação e contratação dessas 

parcerias, limitar-se-á este exame às normas dos contratos de parceria público-privada.  

Assim, considerando a proposta investigativa deste subtópico, para verificar a 

existência de elementos favoráveis à autonomia dos entes federados quanto às normas de 

contratos administrativos, analisa-se, com a cautela empreendida neste trabalho, a abrangência 

constante do artigo 1º da Lei 11.079/2004, quando prevê que “[e]sta Lei institui normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.  

Ademais, para a aventada leitura em favor da autonomia é necessário também 

enfrentar a denominação do Capítulo VI da Lei 11.079/2004, destinada às Disposições 

aplicáveis à União, o que significaria dizer que os demais capítulos do diploma seriam de 

abrangência nacional enquanto “normas gerais de contratação e licitação”. Há, entre esses 
                                                   

355 Cf. Projeto de Lei Municipal 503/2006 e sua Exposição de Motivos. Disponíveis em, respectivamente: 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/projeto/PL0503-2006.pdf> e 
<http://camaramunicipalsp.qaplaweb.com.br/iah/fulltext/justificativa/JPL0503-2006.pdf>. Acesso em: 
30/11/2013. 
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capítulos, contudo, os Capítulos II – Dos contratos de parceria público-privada e Capitulo III 

– Das garantias que tratam de normas de contratos administrativos e que, por uma leitura em 

sentido contrário do quanto disposto pelo Capítulo VI, fariam supor tratar-se de normas gerais 

em matéria de contratos administrativos, ainda que o artigo 1º da Lei 11.079/2004 tenha se 

limitado a afirmar tratar o diploma de “normas gerais para [...] contratação”. Sem deixar de 

propor uma leitura em favor da autonomia, passa-se à leitura dos contratos de parceria 

público-privada, previstos pelas leis do Estado e Município de São Paulo. 

Em primeiro lugar, é preciso ponderar que ambas as legislações, Estadual e Municipal, 

trazem dispositivos limitadores das particularidades normativas que se investigam neste 

tópico do estudo. Trata-se da disposição inaugural do capítulo relativo aos contratos de 

parcerias público-privadas em cada uma das leis. Segundo esta disposição, com a mesma 

redação nas legislações do Estadual e Municipal, “reger-se-ão pelo disposto nesta lei, na lei 

federal correspondente, pelas normas gerais do regime de concessão e permissão de serviços 

públicos, de licitações e contratos administrativos”356.  

Nesse sentido, tanto a Lei do Estado de São Paulo 11.688/2004, como a Lei do 

Município de São Paulo 14.517/2007 abrem seus respectivos regimes jurídicos à incidência 

não só da lei federal de parcerias público-privadas, Lei 11.079/2004, mas também de todo um 

conjunto de normas relativas aos contratos administrativos previstos tanto na Lei 8.987/1995, 

como da Lei 8.666/1993 – isso sem contar o fato de outorgarem o título de normas gerais à 

lei de concessão e permissão de serviços públicos e de licitações e contratos administrativos, 

respectivamente, para as mencionadas legislações. 

Contudo, mesmo este aspecto pode ser lido sob uma perspectiva contrária. Ainda que 

se alegue tratar de uma norma declaratória de uma condição já existente, parece ser possível 

também dizer que é a menção constante nas Leis do Estado e Município de São Paulo que 

efetivamente constitui, mediante o autônomo exercício da competência legislativa de cada 

desses entes federados, a aplicação das normas federais no âmbito dos seus respectivos 

contratos de parceria público-privada.   

Parece corroborar este argumento, a ausência de previsão na Lei do Município de São 

Paulo 14.517/2007 da menção à incidência da norma estadual. Ao que parece, a ausência de 

menção à Lei Estadual na Lei Municipal, afasta a incidência daquela sobre o regime jurídico 

contratual desta. Agora, se a declaração para a aplicação da norma federal, no âmbito dos 

contratos de parceria público-privada da Lei Municipal 14.517/2007, fosse tão somente uma 

                                                   
356 Artigo 8º da Lei do Estadual 11.688/2004 e artigo 4º da Lei Municipal 14.517/2007. 
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reiteração de uma competência legislativa já existente da União Federal, o silencio da Lei 

Municipal, diante da alusão às normas gerais e ao tratamento constitucional do artigo 22, 

XXVII, sob a égide das disposições dos parágrafos do artigo 24, conforme já se anotou, as 

normas da Lei do Município de São Paulo 14.517/2007 também estariam submetidas às 

normas da Lei do Estado de São Paulo 11.688/2004, o que não parece ocorrer. 

Para concluir este tópico, pelo que se registrou quanto à abertura promovida pela Lei 

do Estado de São Paulo 11.688/2004 e pela Lei do Município de São Paulo 14.517/2007, ao 

regime jurídico promovido pela Lei 11.079/2004, apontar-se-á em cada um dos regimes 

jurídicos previstos pelos entes periféricos um elemento de inovação legislativa em face do 

regime jurídico federal.  

Assim, sem deixar de mencionar que a Lei do Estado São Paulo 11.688/2004 teve o 

seu Projeto de Lei e a sua vigência anteriores à legislação federal na matéria, assenta-se aqui 

uma disposição particular do regime jurídico previsto pela legislação estadual quanto à 

regulação das partes nos contratos de parcerias público-privadas. Conforme indica o artigo 6º 

da Lei Estadual, sem paralelo na Lei 11.079/2004, admite-se como parte das parcerias 

público-privadas no âmbito do Estado de São Paulo dos “entes estatais a quem a lei, o 

regulamento ou o estatuto confiram a titularidade dos bens ou serviços objeto da contratação”. 

Desse modo, fica clara uma disposição que não vem a suplementar a legislação federal, 

naquilo que é peculiar ao Estado de São Paulo, mas atribuir um tratamento próprio ao seu 

regime contratual de parceria público-privada. 

Já quanto a Lei do Município de São Paulo 14.517/2007, destaca-se a previsão por este 

diploma, sem correspondência na Lei 11.079/2004, da admissão, mediante situações previstas 

contratualmente, do uso pelo parceiro da Administração Pública municipal da exceção de 

contrato não cumprido. Trata-se do artigo 4º, III, “c”, da Lei Municipal que admite a 

existência de cláusula contratual, regulando situações de “dispensa de cumprimento de 

determinadas obrigações por parte do parceiro privado nos casos de inadimplemento do 

parceiro público”. Este peculiar tratamento legislativo admitido pela Lei Municipal atribui 

tratamento inovador quanto a própria concepção tradicional dos contratos administrativos, já 

que a mitigação da exceção de contrato não cumprido é um clássico exemplo do poder 

exorbitante contratual da Administração Pública.  

Assim, em que pese muitas das disposições constantes nas legislações serem 

semelhantes ou idênticas, chamam atenção não só as diferenças e particularidades apontadas 

entre os regimes jurídicos contratuais previstos para os contratos de parcerias público-
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privadas dos entes federados examinados, mas também o próprio exercício da competência 

legislativa nesta matéria por cada unidade do Estado federal brasileiro.   

2. Limites específicos à autonomia dos entes federados em matéria de 
contratos administrativos 

Para desenvolver este tópico que tem como objetivo explorar, em face da hipótese de 

pesquisa C, os limites constitucionais que se impõem para o exercício autônomo da 

competência legislativa pelos entes federados em matéria de contratos administrativos, serão 

realizadas alguns apontamentos normativos que permitem compreender a dimensão da 

expressão “nos termos desta Constituição”, constante da redação do artigo 18 da Carta da 

República. 

Para tanto, sem pretensão de esgotar todas as matérias constitucionais com eventual 

relação com os contratos administrativos e restrito à perspectiva da distribuição das 

competências estabelecidas pela Constituição, serão examinados sete assuntos com assento 

constitucional que, captados pelo exame dos contratos administrativos elaborado pela 

doutrina, pareceram apontar condicionamentos à competência legislativa autônoma dos entes 

federados na matéria dos contratos administrativos. 

 Para uma melhor organização da matéria esses assuntos foram divididos por grupo de 

normas constitucionais relativas a: (i) cláusula contratual específica; (ii) procedimentos para a 

formalização dos instrumentos de acordo, (iii) serviços públicos e (iv) bens públicos, (v) 

Direito financeiro, (vi) Direito tributário e (vii) Direito civil.  

Com isso, para guiar a construção desta etapa do trabalho, serão mencionadas, a título 

de exemplo, formulações doutrinárias que ensejaram o apontamento desses limites, seguindo-

se de uma análise descritiva dos dispositivos constitucionais que estabeleçam eventual 

competência legislativa a determinado ente federado específico sobre o assunto em estudo, 

limitando o exercício da competência pelos entes federados na matéria dos contratos 

administrativos. Para esta abordagem, apoiou-se tanto nas lições de doutrinas específicas 

sobre os temas debatidos, como naquelas destinadas à interpretação do texto constitucional.        

2.1. Cláusulas contratuais específicas 

A existência de cláusula contratual específica em matéria de contratos administrativos, 

aplicável a todos os entes políticos do Estado brasileiro, é mencionada por Celso Antônio 

BANDEIRA DE MELLO (2007, 604), quando examina o assunto a luz do Direito positivo, 
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[a]liás, a garantia do contrato ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato 
administrativo não poderia ser afetada nem mesmo por lei. É que resulta de 
dispositivo constitucional, o art. 37, XXI, pois, de acordo com seus termos, 
obras, serviços compras e alienações serão contratados com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta. 

Como mencionado na própria análise, trata-se da disposição constante na parte final 

do inciso XXI, do artigo 37, da Constituição de 1988: 

Constituição de 1988. 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: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) [...] 
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. 

O dispositivo prevê, portanto, que “as obras, serviços, compras e alienações” 

contratadas pelo Poder Público possuirão “cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei”.  

Nesse sentido, parece ser um imperativo constitucional que as Administrações 

Públicas de todos os entes federados façam constar nos seus contratos administrativos para 

obras, serviços, compras e alienações, cláusulas de manutenção do equilíbrio-econômico 

financeiro do contrato, de acordo com os termos da proposta vencedora do processo 

licitatório, de modo que se possa diminuir os riscos do contratado na execução da avença, 

mediante a assunção pelo Poder Público da responsabilidade pelas áleas – e aqui há intenso 

debate jurídico quanto aos riscos que estão cobertos pelo ente público –357 decorrentes do 

contrato.  

Um ponto parece merecer atenção. Trata-se da expressão “nos termos da lei”, para 

orientar a manutenção das condições efetivas da proposta vencedora quanto às cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento. Ora, aqui parece que o texto constitucional está a se 

referir à lei elaborada por cada unidade federada para reger os seus contratos administrativos e 

não à lei relacionada a aspectos da licitação e contratação que, como já vistos, são de 

competência da União Federal, tendo em vista que o tema do poder de mutabilidade das 

cláusulas dos contratuais é abordagem típica de normas de contratos administrativos.  
                                                   

357 Sobre o assunto cf. Maria Sylvia Zanella DI PIETRO (2010a, 276-285).  
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Deste modo, tal cláusula constitucional parece admitir duas ordens de consideração 

quanto ao condicionamento da autonomia dos entes federados em matéria de contratos 

administrativos: uma, para obrigar que nas normas relativas aos contratos administrativos, 

elaboradas por cada unidade federada, conste cláusula específica para garantir ao contratado a 

manutenção da satisfação das obrigações pelo parceiro público nas condições efetivas da sua 

proposta; e outra, para exigir que os entes federados, na elaboração das normas que regem 

seus instrumentos contratuais, consignem sob quais termos serão atendidos os requisitos 

constitucionais de manutenção das condições efetivas da proposta no adimplemento das 

obrigações ao parceiro contratado.  

A par do que foi explorado, não se encontrou, nas menções doutrinárias, outras 

cláusulas relacionadas especificamente aos contratos administrativos, com previsão no texto 

constitucional.358     

2.2. Normas procedimentais e processuais 

Para empreender esta análise quanto às normas constitucionais de natureza 

procedimental e processual relacionadas aos contratos administrativos e aptas a limitar a 

autonomia das unidades federadas nessa matéria, recorre-se ao quanto formulado no tópico 

Contrato administrativo: conceituação e normas jurídicas, constantes do Capítulo I, e aos 

raciocínios empreendidos no Capítulo III. Isto porque as normas procedimentais e processuais 

destacadas neste subtópico, decorrem dos limites impostos pelos temas da contratação e 

licitação, constantes do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, e, portanto, colacionados 

enquanto matéria cuja competência legislativa para estabelecer normas gerais é privativa da 

União Federal.  

Retomando o que se anotou naquelas oportunidades, de modo que se dispensa a 

menção doutrinária proposta para este tópico para apontar a relação entre as normas 

procedimentais e processuais relacionadas aos contratos administrativos, considera-se, como 

normas de contratação, aquelas relacionadas à ação administrativa de contratar e, por 

normas de licitação, as relativas à seleção da melhor proposta contratual para a 

Administração Pública. 

Sob esta formulação, passa-se ao exame dos óbices das normas procedimentais e 

processuais impostos pela Constituição de 1988 às unidades federadas no agir mediante 

contratos, com a ressalva de que não se irá tratar daqueles aspectos relacionados à contratação 

                                                   
358 Note-se que para se certificar deste ponto, consultou-se também todo o texto constitucional, para que, 
eventual silêncio da doutrina sobre o assunto, não prejudicasse os resultados da pesquisa.  
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e licitação, decorrentes de normas de Direito financeiro que serão analisadas em ponto 

específico, mais adiante neste trabalho.  

Inicialmente deve-se registrar que em termos de licitação, o artigo 37, XXI, da 

Constituição de 1988 determinou verdadeiro conteúdo material para as normas relativas ao 

processo de seleção da melhor proposta à Administração Pública.  

Conforme aquela disposição, a seleção da melhor proposta se dá mediante processo 

administrativo – marcado pelos elementos do contraditório e da ampla defesa –359, com 

“igualdade de condições a todos os concorrentes” e no qual apenas se “permitirá as exigências 

de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 

obrigações”. Ademais, o mesmo inciso afirma a obrigatoriedade desta seleção da melhor 

proposta sempre que se tratar da contratação de “obras, serviços, compras e alienações”, 

admitindo exceção para “os casos especificados na legislação”. 

Desse ponto, surgem duas considerações em relação à distribuição de competência 

legislativa na matéria. A primeira é o conteúdo material imposto constitucionalmente no tema 

da licitação, do qual os entes federados não poderão se afastar ao legislarem. A segunda é a 

qual ente federado caberá estabelecer essas condições e, principalmente, especificar, mediante 

o exercício legislativo, as situações em que se afasta a obrigatoriedade constitucional da 

licitação.360  

Este ponto parece ser resolvido pelo próprio texto constitucional, mediante remissão 

expressa no texto do artigo 22, XXVII, do acima mencionado artigo 37, XXI. Segundo aquele 

dispositivo constitucional, competirá legislativamente à União Federal, ao estabelecer as 

normas gerais de licitação e contratação a todos os entes federados, obedecer ao disposto no 

artigo 37, XXI.  

Assim, segundo aponta a doutrina,361 não só o conteúdo material constante neste 

dispositivo, dimensionado pela elaboração legislativa das modalidades licitatórias, como a 

previsão de exceção à obrigatoriedade licitatória deverão ser matérias reguladas pela União 

Federal, em sede de normas gerais. O que significa, em outras palavras, que Estado-membros 

e Municípios embora com poderes para suplementar e complementar as normas gerais na 

                                                   
359 Artigo 5º, LV, Constituição de 1988. 
360 “O art. 37, XXI, como nele se lê, alberga o princípio ‘ressalvados os casos especificados na legislação’. O 
texto é importante, porque, ao mesmo tempo em que firma o princípio da licitação, prevê a possibilidade legal de 
exceções, ou seja, autoriza que a legislação especifique casos para os quais o princípio fica afastado, como são as 
hipóteses de dispensa e também de inexigibilidade de licitação.” (SILVA, 2010, 350) 
361 Veja a respeito o tratamento destinado às modalidades licitatórias e as dispensas à obrigatoriedade da 
licitação, calcadas exclusivamente nas normas expedidas pela União Federal, realizado por Maria Sylvia Zanella 
DI PIETRO (2010a, 363-407). 



139 
 

 

matéria, não poderão criar novas modalidades licitatórias, nem estabelecer casos de dispensa 

de licitação.  

Contudo, o tema das normas gerais não parece ter limites restritos aos aspectos das 

normas de licitação de modalidades e dispensa de licitação, fundando este raciocínio no fato 

de que, o artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988 atribui a competência legislativa da 

União Federal para estabelecer normas de licitação e contratação não nos termos do artigo 37, 

XXI, mas obedecido o que dispõe aquele dispositivo. 

Desse modo, alinhando-se o que já se registrou sobre normas de licitação e contratação 

à noção formulada nas Noções Preliminares quanto à compreensão das normas gerais, 

enquanto declarações principiológicas restritas ao estabelecimento de diretrizes nacionais, 

pode-se dizer que tal parece ser o limite do poder da União Federal para regular a matéria de 

contratações e licitações, cabendo, ressalvados os mencionados aspectos das normas de 

dispensa e modalidade de licitação, aos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios em 

todos os demais assuntos complementá-las. 

Ocorre que o exercício dessa competência legislativa pela União Federal, com a 

edição da Lei 8.666/1993, centralizou e praticamente esgotou o tema das normas de 

contratação e licitação, não se limitando ao aspecto das normas gerais.362-363 Este aspecto 

parece trazer complexidade ao arranjo da definição dos limites impostos pelas normas 

procedimentais e processuais em matéria de normas de contratos administrativos.   

Isto se deve ao fato de que, muitas das normas procedimentais e processuais 

relacionadas aos contratos administrativos, inevitavelmente, impõem limites às normas de 

contratos administrativos. Desse modo, se por um lado, a União Federal, no exercício da sua 

competência legislativa para estabelecer normas gerais de aplicação nacional em matéria de 

normas de contratação e de licitação não pode frustrar, ainda que seja inegável alguma 

influência, com suas disposições, o exercício da competência legislativa dos demais entes 

federados em matéria de normas de contratos administrativos; por outro lado, estes, ao 

estabelecerem as normas dos seus contratos administrativos, não podem obstar a satisfação 

                                                   
362 Nesse sentido, cf., por toda a doutrina, Maria Sylvia Zanella DI PIETRO, 2010a, 352-353. 
363 Para uma análise genérica da atividade normativa da União Federal, nas matérias de competência 
concorrentes, cf. a conclusão de Denise Cristina VASQUES (2007, 189-190): “o aprimoramento da técnica de 
repartição vertical de competências legislativas na Constituição federal de 1988 não gerou os efeitos esperados 
pelo Legislador Constituinte, qual seja, de promover a descentralização normativa. O estabelecimento de uma 
esfera mais ampla de atuação para os Estados-membros, com aumento do número de matérias objeto de 
legislação concorrente, não foi capaz de reerguer e impulsionar a participação das unidades parciais na ordem 
federativa, enfraquecida principalmente no regime constitucional anterior. Ao contrário, atribuiu à ordem central 
parcela maior de poder. Em uma federação de carácter e tradição centralizadores, a competência para a edição de 
normas gerais abre caminho para que a União quase esgote a regulação dos assuntos de competência 
concorrente.” 
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das normas gerais de contratação e licitação cuja competência foi atribuída, 

constitucionalmente, à União Federal. 

Ainda que não se vislumbre uma possível resposta em abstrato para essa relação, 

parece ser possível afirmar que há uma relação de igualdade entre os entes federados, de 

modo que não se pode admitir que nenhum ente federado tenha o exercício de sua 

competência frustrada pela competência de outro, sem respaldo constitucional para tanto. 

Desse modo, não se pode apontar primazia da matéria das normas procedimentais e 

processuais em relação às normas de contratos administrativos, nem essas serão mais 

importantes do que aquela, devendo ambas conviverem no sistema jurídico, em face da 

própria ordenação constitucional.  

2.3. Normas de serviços públicos 

Preliminarmente, convém, em face da amplitude teórica do termo, esclarecer a noção 

que se atribui a serviços públicos. Trabalha-se com o sentido técnico da expressão, para, como 

anota Odete MEDAUAR (2010, 326-327), referir-se às atividades prestacionais do Estado, 

“em que o poder público propicia algo necessário à vida coletiva”. Observa-se, contudo, 

cuidando para não cair naquilo que a mesma autora chamou de sentido muito amplo, 

abrangendo “toda e qualquer atividade realizada pela Administração pública”, aproximar a 

noção técnica de serviço público da ideia de competência constitucionais e possibilitar que a 

análise abranja, no atual cenário de intensificação do fenômeno contratual na Administração 

Pública, todas as formas de manifestação prestacional do agir administrativo por este 

instrumento.    

Dito isso, registra-se que a noção de serviço público como um limite ao manejo dos 

contratos administrativos pode ser captada nas palavras de Manoel de Oliveira Franco 

SOBRINHO (1981, 58):  

[s]em dúvida que o serviço público é um limite. Assim sendo, precisa vir 
qualificado para depois ser equacionado. Em se tratando de concessões ou de 
obras públicas, contemplam-se caracteres e efeitos diferenciados; de igual 
maneira quando analisados na tipicidade os serviços públicos industriais ou 
comerciais. [...] 
“Diante dos caracteres diferenciais na finalidade, as cláusulas tomam 
distintas correlações, dizem com a posição da Administração e com o 
interesse particular do co-contratante. Devem refletir o tipo de serviço. Serão 
sempre disposições relativas à prestação ou à execução, conforme as 
circunstâncias do momento. 

Avançando no raciocínio acima apresentado, para explorar a noção de limites 

impostos pelos serviços públicos à elaboração do regime jurídico dos contratos 
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administrativos, pode-se vislumbrar que, além das condicionantes estabelecidas pelos 

caracteres diferenciais de cada serviço público enquanto objeto contratual e das cláusulas 

contratuais que deverão ser refletidas nos instrumentos de acordo, a distribuição 

constitucional da competência para prestação de serviços públicos também é um limite 

imposto aos entes federados na organização autônoma das suas respectivas normas de 

contratos administrativos.  

Com isso, ao definir quais atividades prestacionais serão obrigatoriamente executadas 

pelo Estado e distribuí-las, designando-as a um ou mais entes federados, a Carta 

Constitucional faz do serviço público um limite ao recurso do agir contratual pelos entes 

federados, conquanto serão objetos de manejo contratual por estes apenas aqueles serviços 

públicos sob quais tem competência constitucional. 

Tal relação entre o tema dos serviços públicos e a distribuição constitucional de 

competência entre as unidades do Estado federado, que se explora nesta tópico, é antiga, 

ecoando, por exemplo, na afirmação de Pontes de MIRANDA (1960b, 157), de que “a 

discriminação dos serviços em federais, estaduais e municipais é matéria constitucional”.  

Observando o tema na Constituição de 1988, pode-se dizer que, ao distribuir os 

serviços públicos, repartindo a competência de cada unidade federada na matéria, o texto 

constitucional trabalhou com duas distintas técnicas. 

Uma para atribuir privativamente a execução de determinados serviços públicos a um 

único ente federado, com exclusão dos demais, caso da competência privativa municipal 

sobre o serviço público de transporte coletivo local, contido no artigo 30, V, da Constituição 

Federal, o que significa, observando sob a ótica dos contratos administrativos, que nenhuma 

outra espécie de ente federado, além dos Municípios, poderá manejar, como objeto de seus 

instrumentos de acordo, a atividade de transporte coletivo local. 

Outra para definir certo serviço público como um dever comum a dois ou mais entes 

federados, como dispõe o artigo 23 da Constituição de 1988, de modo que as unidades 

acometidas com esta competência poderão trabalhar o serviço público em questão como 

objeto de seus respectivos contratos. Nestas situações, os entes federados estarão limitados, 

ainda sob a perspectiva da distribuição constitucional de competência, a dois outros aspectos.  

O primeiro é a limitação espacial. Desse modo, os contratos, nos quais os objetos 

sejam serviços públicos de competência não legislativa concorrente de mais de um ente 

federado, têm sua incidência restrita ao âmbito territorial das normas do ente federado 

celebrante do contrato cujo objeto é o serviço público. 
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O segundo refere-se aos limites materiais, constitucionalmente previstos, para a 

execução, por cada unidade federada, dos serviços públicos partilhados pelo texto 

constitucional a mais de um ente federado. É o caso da previsão constante do Parágrafo único, 

do artigo 23 da Constituição de 1988. Tal disposição indica, para “o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”, a espécie normativa da lei 

complementar para prever as “normas para a cooperação” entre os entes federados detentores 

de competência não legislativa concorrente.  

Ao examinar a redação original do artigo 23, Parágrafo único, da Carta de 1988, que 

falava em lei complementar no singular, a doutrina jurídica debatia se o mandamento 

constitucional previa um único diploma legislativo para regular a cooperação entre os entes 

federados na execução das atividades de competência concorrente ou se diversas leis 

complementares específicas poderiam ser editadas para regular essas matérias. Esta questão 

parece ter sido sanada com a Emenda Constitucional 53, de 19 de dezembro de 2006, que 

alterou o Parágrafo único do artigo 23, para não mais determinar à lei complementar, no 

singular, mas às leis complementares, no plural, a organização das “normas para a 

cooperação” entre os entes federados.364  

Inaugural, desta nova orientação, é a Lei Complementar 140, de 08 de dezembro de 

2011, prevendo normas de cooperação entre os entes federados para “ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência concorrente relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas 

formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora”365.  

Com isso, parece ser possível afirmar que as leis complementares reguladoras dos 

serviços públicos de competência não legislativa concorrente, podem se constituir como um 

limite constitucional a ser observado pelos entes federados, no manejo dos contratos 

administrativos celebrados por suas respectivas Administrações Públicas. 

Feitas essas ponderações, parece importante apontar os dispositivos constitucionais 

que distribuem privativamente ou de modo comum as competências entre as unidades 

federadas, registrando que apenas se ilustrará a questão sem trabalhar cada serviço público 

previsto na Constituição de 1988. Com isso, socorrendo-se da análise realizada por Fernanda 
                                                   

364 Observando a redação dada pela Emenda Constitucional 53/2006 ao texto do Parágrafo único do artigo 23, da 
Constituição de 1988, Fernanda Dias Menezes de ALMEIDA (2010, 115) questiona, ecoando o debate jurídico 
existente quando da redação do dispositivo anterior à emenda: “[t]erá o constituinte de reforma entendido ser 
mais adequado, na espécie, prever que mais de um diploma legal venha a ser elaborado para disciplinar a 
matéria, considerando-se a variedade de competências comuns previstas no artigo 23, a recomendar que, a par da 
fixação de regras a serem observadas no exercício de todas elas, possa o legislador estabelecer regras específicas 
para o exercício desta ou daquela competência.” 
365 Artigo 1º, da Lei Complementar 140/2011. 
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Dias Menezes de ALMEIDA (2010), pode-se indicar como os principais dispositivos a 

abrigar os serviços públicos de: (i) competência da União Federal: artigo 21; (ii) competência 

dos Municípios: artigo 30, III, IV, V e VIII; (iii) a competência dos Estados-membros: artigo 

25, §§ 1º e 2º; e (iv) a competência de todos os entes federados: artigo 23.   

Para concluir essa análise quanto aos limites impostos pelo serviço público ao tema 

dos contratos administrativos, parece ser imprescindível examinar o artigo 175 da 

Constituição de 1988.  

Mesmo observando que o dispositivo não trata materialmente dos serviços púbicos 

constitucionalmente previstos, sua relação com a temática é intensa, na medida em que não só 

outorga a competência do Poder Público para a execução direta dos serviços públicos, como 

prevê a possibilidade da delegação de sua execução a outro que não aquele titular do serviço 

por intermédio do instrumento contratual, aspectos que fazem do artigo 175 da Carta da 

República um dispositivo constitucional a merecer cuidadoso exame, a fim de determinar em 

que medida limita a competência legislativa dos entes federados em matéria das normas de 

contratos administrativos.  

Para empreender esta análise, transcreve-se o referido dispositivo constitucional:  

Constituição de 1988. Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como 
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

Observa-se da leitura do texto constitucional que os serviços públicos competem ao 

Poder Público e serão prestados diretamente, por seus titulares, ou serão objeto de delegação 

por estes, para outros que atuarão “sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação”, como parceiros na execução desses serviços. Ademais, o dispositivo faz, em duas 

oportunidades, menção expressa à palavra lei: uma que determina a forma como o Estado 

deve prestar o serviço público – “na forma da lei”, constante no caput do artigo 175 –; e outra 

para designar qual é o conteúdo necessário a ser abordado por esta espécie normativa – “[a] 

lei disporá sobre”, prevista no Parágrafo único do artigo 175.  

Para examinar essas duas referências à palavra “lei”, averiguando em que medida este 

termo pode condicionar a competência legislativa dos entes federados na execução contratual 



144 
 

 

dos serviços públicos de suas respectivas titularidades, registra-se que o termo “lei” aparece 

sem direta correlação a nenhum específico ente federado, especialmente se se considerar que 

a Constituição de 1988 acomete serviços públicos a todas as suas unidades federadas, 

conforme se mencionou acima.  

Há defesa doutrinária que vislumbra, na estrutura federativa posta pelo texto 

constitucional de 1988, que lei de cada unidade federada estabeleça a forma – direta ou por 

delegação366 – e o regime de prestação dos serviços públicos sob os quais detém 

titularidade.367 

É o caso de Vera MONTEIRO (2010). Segundo a autora, a referência à palavra lei, no 

artigo 175 da Constituição Federal, 

é a lei que cabe ao titular do serviço editar para autorizar sua prestação de 
forma indireta, modelando o negócio e fixando seus parâmetros. O 
dispositivo, portanto, remete-se ao titular do serviço público e impõe a ele o 
dever de definir as linhas gerais e a própria autorização em si da forma 
indireta de prestação ao Legislativo. A competência própria de cada uma das 
pessoas políticas para disciplinar o serviço não é afetada pelo art. 175 da CF. 
Na verdade, o art. 175 reafirma a interpretação segundo a qual definição dos 
tipos contratuais e seu regime jurídico não é norma geral; cada esfera 
federativa continua com o poder de autorizar, por lei, o uso dos bens e os 
serviços que decidiu delegar à prestação a terceiro.368 

Ainda para continuar o diálogo com Vera MONTEIRO (2010, 115), o que haveria no 

dispositivo é a subordinação dos entes federados à lei estabelecida pela União Federal 

“naquilo que diz respeito à ação de contratar (art. 22, XXVII [CF])” das modalidades de 

delegação de serviço público, de modo que “[e]ssa competência não envolve a definição dos 

tipos contratuais e seu regime aplicável”.  

Desse modo, é o ente federado, no exercício de sua competência não legislativa 

autônoma, quem autoriza normativamente – em norma genérica ou específica – a forma 

indireta de execução de determinado serviço público e define o regime contratual de sua 

prestação, devendo tão somente, em face do disposto no artigo 22, XXVII, da Constituição de 

1988, observar as normas gerais estabelecidas pela União Federal para proceder à contratação 

e licitação do parceiro. 

                                                   
366 Neste ponto, é que se coloca o debate se lei genérica satisfaria esta exigência constitucional ou seria preciso a 
edição de lei própria, autorizando a delegação de cada serviço público específico. Sobre o assunto, cf. Vera 
MONTEIRO, 2013. 
367 Para uma posição contrária, relacionando o artigo 175 ao artigo 22, XXVII, ambos da Constituição de 1988, 
para determinar à União Federal a competência para fixar normas gerais sobre a forma de prestação e o regime 
jurídico dos serviços públicos cf. Odete MEDAUAR, 2010, 334-335.    
368 Vera MONTEIRO, 2010, 119-120. 
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Assim, pode-se dizer, a partir do que foi trabalhado acima, que o arranjo 

constitucionalmente previsto para o tema dos serviços públicos constitui-se num limite 

constitucional à competência legislativa dos entes federados quanto às normas dos contratos 

administrativos, sem que isso signifique, pelo que se anotou quanto ao artigo 175 da 

Constituição de 1988, que os entes federados estejam submetidos a uma legislação de caráter 

nacional e geral regedora da forma e do regime jurídico para a prestação dos serviços públicos 

pelos instrumentos dos contratos administrativos.  

2.4. Normas de bens públicos 

O tema das normas de bens públicos como um limite à autonomia dos entes federados 

em matéria de contratos administrativos é posto sobre a perspectiva da propriedade do bem 

público manejado na avença contratual.  

O assunto ganha contornos em trabalho de Floriano de Azevedo MARQUES NETO 

(2004) sobre  

a vigência ou não de norma que assegura às empresas concessionários do 
serviço público de transmissão e distribuição de energia elétrica o uso 
gratuito dos terrenos lindeiros às rodovias e ferrovias estaduais (faixas de 
domínio e terrenos de domínio público adjacente) para neles instalar suas 
redes.369  

Diante desse quadro de atividades concedidas por entes federados distintos – 

concessão de transmissão e distribuição de energia da União Federal e a concessão rodoviária 

feita por Estado-membro – o tema dos bens públicos é assim enunciado: 

[e]m suma, são contrapostos interesses da União e das concessionárias de 
transmissão e distribuição de energia, de um lado, e do Estado e das 
concessionárias de rodovias, de outro. Aquelas propugnam pela gratuidade e 
obrigatoriedade do uso dos imóveis afetos à atividade rodoviária em 
benefício do serviços públicos de energia elétrica. Estes defendem que tal 
uso deve ser oneroso, remunerado por preço público, e sua natureza jurídica 
não seria compulsória e sim negocial.370  

Para se dimensionar o limite que se está a tratar, serão feitas algumas observações, 

tomando como orientação o trabalho de Floriano de Azevedo MARQUES NETO (2009b). 

Assim, quando se fala em bem, conforme enuncia o referido autor, trata-se dos 

“objetos que, com ou sem materialidade (é dizer, mesmo sem ser propriamente coisas), são 

dotados de utilidades suscetíveis de valoração econômica”371. Ainda na lição do mencionado 

                                                   
369 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2004, 01. 
370 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2004, 02. 
371 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2009b, 98. 
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autor, quando se acresce ao termo bem o adjetivo público, dois distintos critérios emergem 

para delimitar a ideia: um subjetivo, “tomada a partir da relação de titularidade, de domínio do 

bem, consubstanciada em saber quem possui relação jurídica de propriedade sobre a coisa 

pública”, ou objetivo, de “relação funcional, consistente em saber para que finalidade esta 

coisa há de ser empregada”.372  

Considerando que não há intenção neste ponto da pesquisa de travar debates quanto 

aos aspectos do regime jurídico dos bens públicos, mas tão somente anotar os limites 

impostos em face da detenção normativa da propriedade do bem público pelas unidades 

federadas, satisfaz-se, para os fins da abordagem pretendida, com o critério de delimitação de 

ordem subjetiva, já que, como aponta Floriano de Azevedo MARQUES NETO, “[a] 

importância em identificar a pessoa jurídica do ente estatal proprietário do bem público está 

em saber quem é o detentor da competência para decidir o emprego do bem e sobre o regime 

de sua gestão”.373 

Continuando com este autor, a “classificação dos bens públicos conforme a 

titularidade se baseará, portanto, na identificação de quem seja o titular da propriedade”374, 

que decorre, entre outras maneiras,375 “diretamente de prescrição legal ou constitucional”.  

Com isso, considerando a perspectiva de limitações de ordem constitucional adotada, 

serão indicadas as disposições constantes na Carta de 1988 que, distribuem entre os entes 

federados, a titularidade de determinados bens. 

Nesse sentido, o texto constitucional define em seu artigo 20, os bens públicos da 

União Federal, no artigo 26, os bens públicos dos Estados-membros, e, no artigo 26, II, parte 

final, os bens públicos dos Municípios.376  

Com isso, ao atribuir titularidade de determinados bens às unidades federadas, a 

Constituição de 1988 determina aos demais entes sem a propriedade sobre o bem, limites à 

                                                   
372 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2009b, 102. 
373 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2009b, 131. 
374 Floriano de Azevedo MARQUES NETO, 2009b, 130. 
375 São duas outras espécies de relações de domínio, pelo critério subjetivo, apontadas por Floriano de Azevedo 
MARQUES NETO (2009b, 130-131): uma “de fundamento idêntico àqueles previstos no CCB [Código Civil 
Brasileiro] para a propriedade privada (cf. artigo 1.226 e artigo 1.227)”; e outra, “da relação de afetação 
imemorial (mas não natural) a uma utilidade pública, o que importa numa prescrição aquisitiva em favor do ente 
estatal a quem competir a implementação da finalidade pública a que vem se prestando o bem”. 
376 “A Constituição não prevê expressamente o rol de bens de propriedade dos Municípios, salvo na exceção 
constante da confusa redação do artigo 26, II. Não deve haver dúvidas de que os Municípios detêm capacidade 
para serem proprietários de bens públicos. Não fosse pela autonomia federativa prevista na Constituição, seria 
pela prescrição da lei civil, que confere idêntico status de pessoa jurídica de direito público interno aos entes 
municipais, ou mesmo pela atribuição de poderes para aquisição e alienação de seus bens. De resto, ao prever as 
competências municipais para implementar a política urbana, contempla a Constituição expressamente [cf. artigo 
182, § 3º e § 4º, III] o poder expropriatório municipal, do que decorre obviamente a prerrogativa de detenção dos 
bens expropriados.” (MARQUES NETO, 2009b, 151) 
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sua livre gestão e exploração, de modo que, salvo mediante autorização do titular do bem 

público, todos os demais entes federados estarão impedidos de manejar pela via contratual 

aqueles bens, enquanto objeto principal ou acessório do contrato. 

Diante dessa constatação parece ser possível encontrar nas normas de bens públicos 

um limite ao manejo autônomo dos contratos administrativos pelas unidades federadas.  

2.5. Normas de Direito financeiro 

A relação entre os contratos administrativos e as normas de Direito financeiro é 

explorada por Vera MONTEIRO (2011), em estudo relativo aos contratos de parceria público-

privados da Lei 11.079/2004. Para esta autora, 

[h]á ainda uma limitação importante na Lei 11.079/2004, que envolve o 
cumprimento de regras fiscais377, já que os modelos contratuais lá previstos 
envolvem significativa assunção pecuniária por parte do Estado por longo 
período de tempo. A aprovação de projetos depende de estudo e análise 
cuidadosa da compatibilidade de sua assunção financeira ao longo de toda a 
execução contratual, a qual pode chegar a 35 anos.378 

Nota-se do trecho citado e fica claro no tratamento dos dispositivos da Lei 

11.079/2004, promovido por Vera MONTEIRO (2011, 90-96), que muitas das normas de 

Direito financeiro constantes deste diploma normativo relacionam-se não só com as normas 

de contratos administrativos, especialmente quanto às suas regras de execução, como também 

com as normas procedimentais de contratação e licitação públicas, preferindo-se, como já se 

assentou, abordar essa influência nesta oportunidade do que quando se trabalhou acima, de 

modo genérico, os limites das competências dos entes federados em matérias de normas 

procedimentais relativas aos contratos administrativos.  

Desse modo, a necessidade de que as despesas criadas ou aumentadas em virtude dos 

contratos administrativos respeitem as metas fiscais do ente público; a necessidade de 

previsão das despesas decorrentes dos contratos administrativos na Lei de Orçamento Anual; 

a compatibilidade entre as obrigações assumidas pela Administração Pública, em virtude da 

avença contratual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; e a inclusão, no Plano Plurianual, 

do objeto de contrato administrativo, cuja vigência extrapole a um exercício financeiro, são 

                                                   
377 Em que pese o fato da autora utilizar-se da palavra “fiscais” e haver relação entre esta e a noção de tributo, 
cujo significado não se confunde com normas financeiras (OLIVEIRA, 2010, 115), não parece prejudicar a 
relação que se quer apontar entre estas e os contratos administrativos, já que no trecho transcrito Vera 
MONTEIRO o que a autora quer  apontar são os efeitos financeiros dos contratos administrativos na máquina 
estatal. 
378 Vera MONTEIRO, 2011, 89-90. 
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exemplos, apontados por Vera MONTEIRO (2011, 90-91), 379 que demonstram a relação que 

se quer chamar atenção neste subtópico da pesquisa.  

Além desses, outros pontos não abordados pela autora, como as transferências de 

recursos da Administração Pública para os seus parceiros, na cotidiana execução dos contratos 

administrativos, e aspectos que remetem à própria origem da matéria dos contratos 

administrativos nas normas financeiras do Estado, tratam de efeitos dos contratos 

administrativos que devem respeito a parâmetros impostos pelas normas de Direito financeiro. 

Desse modo, por um raciocínio inverso, pode-se afirmar que tais normas financeiras 

imponham limites sistêmicos às normas dos contratos administrativos.  

Exemplo dessa constatação é a abordagem de Regis Fernandes de OLIVEIRA (2010, 

538-545) que, ainda que exclusivamente sobre a perspectiva da Lei Complementar 101, de 04 

de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, examina a influência dessa legislação 

sobre os contratos administrativos380. 

Registrado este aspecto, examina-se o tratamento dispensado pela Constituição de 

1988 quanto à competência legislativa para a edição de normas de Direito financeiro. 

Conforme enuncia o artigo 24, pela combinação do seu inciso I, com o parágrafo § 1º, 

compete legislativamente à União Federal estabelecer, além das normas na matéria aplicáveis 

aos órgãos e entidades de sua esfera de governo, normas gerais para observância de Estados-

membros e Municípios, os quais, por sua vez, como já se apontou anteriormente, pela leitura 

conjunta do caput, §§ 2º, 3º e 4º, do artigo 24, e inciso II, do artigo 30, exclusivamente quanto 

aos Municípios, tem competência legislativa concorrente na matéria, suplementando, em suas 

peculiaridades as normas federais.  

    Exposto o quadro da competência legislativa dos entes federados na matéria de 

Direito financeiro, parece ser relevante apontar, sem pretensão exaustiva,381 algumas outras 

disposições do texto constitucional de 1988 que revelam limites de natureza financeira às 

normas de contratos administrativos pelos entes da federação.  

                                                   
379 Procurou-se destacar as influências das normas de Direito financeiros que embora preponderantes no regime 
contratual das parcerias público-privadas da Lei 11.079/2004, em análise por Vera MONTEIRO (2011), também 
pudessem influenciar outros regimes de contratos administrativos. 
380 No que tange às normas da Lei Complementar 101/2000 com influência sobre a matéria dos contratos 
administrativos, Regis Fernandes de OLIVEIRA (2010, 542-545) menciona os artigos 5º, § 5º; 9º, § 2º; 20; 42 e 
45. 
381 Além dos temas das finanças públicas, da disciplina orçamentária e do controle externo da Administração 
Pública pelo Tribunal de Contas, Regis Fernandes de OLIVEIRA (2010, 115) menciona, exemplificativamente, 
entre as normas de Direito financeiro constantes do texto constitucional aquelas relativas aos “ingressos não 
tributários (§ 1º do art. 20 da CF)”, aos ingressos “tributários (arts. 145-162 da CF)”, ao “controle da dívida 
através do Senado (art. 52, incisos V, VI, VII, VIII e IX)” e à “execução dos créditos contra o Estado (art. 100 da 
CF, agora com redação determinada pela EC n. 62/2009)”. 
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O primeiro decorre do aspecto formal, constitucionalmente previsto, para a edição das 

normas de finanças públicas contidas no Capitulo II, do Título VI - Da Tributação e do 

Orçamento, da Constituição de 1988.  

A Seção I do mencionado Capítulo, ao dispor sobre as Normas Gerais que orientam a 

organização das finanças públicas, indica caber, nos termos do artigo 163 da Carta de 1988, à 

espécie normativa da lei complementar dispor sobre esta matéria. Desse modo, relacionando 

este aspecto com a competência legislativa prevista no artigo 24 do texto constitucional, pode-

se dizer que, para o exercício da sua competência legislativa de caráter nacional na edição de 

normas gerais em matéria de Direito financeiro, relacionadas às finanças públicas, a espécie 

normativa a ser manejada pela União Federal é a lei complementar. Assim, atendendo a este 

ditame constitucional, a União Federal editou a Lei Complementar 101/2000 cuja influência, 

como já mencionada, é sentida na matéria dos contratos administrativos. 

As mesmas conclusões podem ser apontadas quanto às normas constantes da Seção II 

do mencionado Capítulo, relativas à ordenação Dos Orçamentos. Conforme dispõe o artigo 

165, § 9º, da Constituição de 1988, compete à lei complementar “dispor sobre o exercício 

financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual” e “estabelecer normas de gestão 

financeira e patrimonial da administração direta e indireta [...]”, aspectos também com relação 

com o uso dos contratos administrativos pelas Administrações Públicas. Esta matéria, em que 

pese não tenha sido objeto de normatização pela União Federal durante a vigência da 

Constituição de 1988, tem regulamentação em sede de norma geral, com aplicação nacional, 

em face da recepção, com “conteúdo” de lei complementar,382 da Lei 4.320, de 17 de março 

de 1964, que trata das “normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”.  

Destas observações, afirma-se que as limitações de caráter financeiro ou orçamentário 

que se imponham por lei federal ordinária, ainda que com conteúdo geral, não podem ser 

opostas a Estados-membros e Municípios, já que não atendem à exigência constitucional de 

natureza formal, qual seja, a espécie normativa de lei complementar, exigida para que as 

normas de caráter geral, expedidas pela União Federal, tenham aplicação nacional.  

Trazendo essa consideração para o ponto de vista dos contratos administrativos, cita-se 

a passagem crítica de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA (2011b) – cujo raciocínio a 

seguir transcrito não é restrito ao caso trabalhado – quanto à previsão de limites de natureza 

                                                   
382 Para a menção à Lei 4.320/1964 na regulação no disposto no artigo 169, § 4º, da Constituição de 1988, e a 
condição de sua recepção, cf. Regis Fernandes de OLIVEIRA, 2010, 397. 
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financeira, relacionados a aspectos procedimentais dos contratos administrativos, contidos no 

artigo 28383 da, já mencionada, Lei 11.079/2004. Segundo este autor,  

[t]rata-se, antes de mais nada, de questão que envolve a compreensão do 
princípio federativo. Sim, porque não cabe à Lei 11.079/2004, enquanto lei 
ordinária federal, fixar esse tipo de limite para a ação administrativa e 
econômica dos demais entes da Federação, levando à conclusão de que seu 
art. 28 colide com regras constitucionais. 
Com efeito, se a preocupação é estabelecer normas de responsabilidade em 
matéria de finanças públicas, isso seria objeto de lei complementar federal, 
como é a Lei de Responsabilidade Fiscal, por força do disposto no art. 163, 
I, da CF. 
A Lei federal das PPPs, contudo, é lei ordinária. E, sendo assim, não proibiu 
os Estados e Municípios de ultrapassar esse limite fixado em seu artigo 28.384 

Por fim, observa-se o segundo limite de natureza financeira em matéria de contratos 

administrativos. Trata-se do limite imposto em razão da previsão constitucional de 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Tribunal de Contas, contida na Seção IX, 

Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, do Capítulo I, Do Poder Legislativo, 

Título IV, Da Organização dos Poderes. 

Além da genérica competência do órgão de auxílio do Poder Legislativo para a 

fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Poder Executivo, o texto constitucional 

menciona no artigo 71, da Carta de 1988, o poder do Tribunal de Contas para sustar atos 

administrativos relacionados aos contratos administrativos, como editais de licitação, e, 

especificamente quanto à execução de contratos administrativos, representar ao Poder 

Legislativo em favor da sustação de sua execução.385  

Note-se que, embora o aventado artigo 71 trate da “do Tribunal de Contas da União” e 

cuide da competência de controle da União Federal e daqueles que com esta se relacionam 
                                                   

383 Lei 11.079/2004. Art. 28. A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos 
Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das 
parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente 
líquida do exercício ou se as despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 
5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. (Redação dada pela Lei 
nº 12.766, de 2012) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por 
intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à Secretaria do Tesouro 
Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias para cumprimento do previsto no caput deste 
artigo. § 2o  Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas derivadas de 
contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas 
públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo 
ente, excluídas as empresas estatais não dependentes. (Redação dada pela Lei nº 12.024, de 2009) § 3o 
(VETADO) 
384 Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, 2011b, 570-571. 
385 “A sustação terá eficácia imediata. O Tribunal de Contas poderá sustar a execução de ato impugnado. No caso 
de se cuidar de contrato e havendo representação do Tribunal ao Congresso, poderá este efetuar ou decretar a 
sustação da execução do contrato. A competência é exclusiva do Congresso para sustar execução de contrato. 
Cabe-lhe, como poder maior, determinar a sustação diretamente. Em seguida, para plena harmonia dos poderes, 
solicita ‘de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis’” (OLIVEIRA, 2010, 567-568). 
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“mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres”386, a fiscalização por 

Corte de Contas não escapa às demais esferas federativas. Mesmo quando não travem 

parcerias com a União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios deverão 

aplicar as normas relativas ao Tribunal de Contas da União, “no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem 

como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios”387. Como destaca Manoel 

Gonçalves FERREIRA FILHO (2000, 425), trata-se “de norma de extensão normativa (ou 

seja, regra que estende a outro ou outros órgãos normas que presidem a instituição ou lhe 

cometem poderes)”, aplicando aos Tribunais de Contas dos demais entes federados “as 

normas previstas para o Tribunal de Contas da União”. 

Com isso, foram frisados os aspectos de natureza constitucional, relacionadas às 

normas de Direito financeiro, cuja influência limitam a autonomia das unidades federadas no 

uso dos contratos administrativos.   

2.6. Normas de Direito tributário 

Para exemplificar a incidência das normas de Direito tributário, como limites às 

normas dos contratos administrativos pelos entes federados, menciona-se, pela atualidade do 

debate, a mudança operada pela Lei 12.766/2012 no âmbito da Lei 11.079/2004, dispondo 

“sobre o aporte de recursos em favor do parceiro privado”.  

A Lei 12.766/2012 converteu em lei a Medida Provisória 575/2012 que inclui 

parágrafos ao artigo 6º da Lei 11.079/2004, para, no âmbito da contraprestação da 

Administração Pública nos contratos de Parceria Público-Privadas celebrados pela União 

Federal, admitir, sob determinadas condições, “o aporte de recursos em favor do parceiro 

privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis”388, de modo que este valor 

poderá ser excluído “do lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo 

da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL”389 e “da base de cálculo da 

Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

– COFINS”390.391  

                                                   
386 Artigo 71, VI, da Constituição de 1988. 
387 Artigo 75, da Constituição de 1988. 
388 Artigo 6º, § 2º, da Lei 12.766/2012. 
389 Artigo 6º, § 3º, I, da Lei 12.766/2012. 
390 Artigo 6º, § 3º, II, da Lei 12.766/2012. 
391 O tema foi objeto também da Instrução Normativa nº 1.342, 05 de abril de 2013, da Receita Federal do Brasil, 
dispondo “sobre o tratamento tributário do aporte de recursos em favor do parceiro privado realizado nos termos 
do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004”. 
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O tratamento desses aspectos pela 12.766/2012, justificados no âmbito da Exposição 

de Motivos nº 00135/2012392 da Medida Provisória 575/2012, pelos Ministros de Estado da 

Fazenda e do Planejamento, Orçamento e Gestão, sob o argumento de que “[t]al medida faz-

se necessária devido ao fato de não existir previsão legal expressa do tratamento tributário dos 

aportes de recursos públicos em contratos de PPP”, foi mencionada por Floriano de Azevedo 

MARQUES NETO, em entrevista, como uma das atratividades das Parcerias Público-

Privadas, no âmbito das unidades federadas: 

Conquanto ainda existam dúvidas quanto ao real alcance dos benefícios 
tributários, é inegável o avanço em um ponto tradicionalmente questionado 
por Estados e municípios, que se viam onerados nas suas PPPs em virtude 
dos altos valores de tributos devidos à União.393 

Apontada ilustrativamente a relação entre os temas das normas de Direito tributário e a 

matéria das normas de contratos administrativos, explora-se, a partir da distribuição das 

competências legislativas das normas tributárias na Constituição de 1988, a influência dessa 

matéria no âmbito das normas de contratos administrativos.  

Nesse exame, portanto, não se analisa o tema da competência tributária que, conforme 

Luís Eduardo SHOUERI (2012, 239), é o poder conferido “a cada uma das pessoas jurídicas 

de direito público um campo próprio para instituir seus tributos”, mas a competência dos 

entes federados para legislar sobre Direito tributário, tendo em vista o foco proposto para este 

tópico do trabalho. Segundo a lição de José Afonso da SILVA (2010, 281), este ramo do 

Direito trata do “conjunto de normas e princípios que regulam as relações entre Fisco e os 

contribuintes resultantes da imposição de tributos”. 

Conforme dispõe o artigo 24, I e parágrafos da Constituição de 1988, em matéria de 

Direito tributário, a competência legislativa é concorrente a todos os entes federados, de modo 

que à União Federal compete a edição de normas gerais e, aos entes federados periféricos, a 

competência para suplementarem aquelas normas gerais, atendendo às suas peculiaridades.  

O exercício da atividade legislativa pela União Federal, como observa José Afonso da 

SILVA (2010, 281), deve ser vista à luz do artigo 146 da Constituição de 1988, de modo que 

a espécie normativa para a regulação da matéria em sede de normas gerais é a lei 

complementar.  

                                                   
392 Cf. Exposição de Motivos da Medida Provisória 575/2012. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Mpv/575.htm>. Acesso em: 02/12/2013. 
393 Entrevista concedida em 24 de janeiro de 2013 ao site Migalhas. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI171374,61044-
Segundo+especialistas+nova+lei+sobre+PPPs+torna+parcerias+mais>. Acesso em: 02/13/2013. 
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Tal lei complementar em matéria tributária poderá, nos termos do artigo 146, não só 

“estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária”, como também “dispor sobre 

conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios” e “regular as limitações constitucionais ao poder de tributar”. No Direito 

brasileiro, cumpre as funções da lei complementar prevista no artigo 146, o Código Tributário 

Nacional, editado como lei ordinária, a Lei 5.172/1966, que foi recepcionado na égide da 

Constituição de 1988 com hierarquia de lei complementar. 

Por fim, vale apontar que não poderão ser manejados em sede de contratos 

administrativos muitos temas do Direito tributário, como delegação de capacidade tributária, 

isenções tributárias, instituição de tributos, pois é próprio desse ramo do Direito a necessária 

observância da lei. Isso reforça que as normas de Direito tributário impõem limites ao 

exercício autônomo dos contratos administrativos pelos entes federados, como se observou no 

exemplo acima trabalhado.  

2.7. Normas de Direito civil 

O aspecto da incidência das normas de Direito civil nos contratos celebrados pela 

Administração Pública já foi objeto de detido estudo no Capítulo III, Seção 2, deste trabalho. 

Desse modo, como se fez com o aspecto dos limites impostos aos contratos 

administrativos em razão das normas procedimentais e processuais acima examinadas, 

dispensam-se as notas doutrinárias ilustrativas e se retoma aquilo que foi desenvolvido no 

Capítulo III deste trabalho, para investigar os limites impostos pelo artigo 22, I, da 

Constituição de 1988, às normas dos contratos administrativos.  

Em primeiro lugar, assenta-se que a edição de normas de Direito civil é matéria de 

competência privativa da União Federal, não cabendo a nenhum outro ente da federação atuar 

legislativamente no assunto, salvo se, nos termos do artigo 22, Parágrafo Único, da 

Constituição Federal, lei complementar “autorizar os Estados a legislar sobre questões 

específicas das matérias relacionadas neste artigo”, quando os Estados-membros poderão 

legislar sobre pontos específicos dos temas de competência privativa da União Federal, 

condição normativa que, até o momento, não existe em matéria de Direito civil.  

Dito isso, como já se pontuou no Capítulo III deste trabalho, observa-se que não 

parece ser contrário ao Direito que a Administração Pública celebre contratos baseados 

exclusivamente em normas de Direito civil, nas situações em que atuar sem manifestação dos 

poderes típicos do regime jurídico de Direito administrativo. Veja-se que, nestes casos, serão 
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as normas de Direito civil que satisfarão as exigências de compatibilidade ao Direito, 

requeridas pelo princípio da legalidade.  

Quando se fala efetivamente em normas de contratos administrativos, diante da 

formulação adotada para conceituá-lo nas Noções Preliminares deste trabalho, enquanto 

categoria contratual aberta à potencial incidência do regime jurídico de Direito administrativo, 

ainda que não se negue necessariamente a incidência das normas contratuais de Direito civil, a 

presença destas nos contratos administrativos será limitada ao quanto admitido pela norma de 

Direito administrativo instituidora do regime contratual administrativo. 

Assim, por incompatibilidade substancial e pela aptidão derrogatória do regime de 

Direito público, a incidência das normas de contratos de Direito civil nos contratos 

administrativos é restrita, mas se aplicáveis fazem incidir sobre as normas de contratos 

administrativos limites impostos pela competência legislativa da União Federal ao exercício 

da autonomia dos entes federados. 

Essa incidência das normas contratuais de Direito civil é admitida pelas normas de 

contratos administrativos, sob dois tipos de arranjos normativos.  

Um caso é aquele em que as normas de contratos administrativos são apostadas a um 

regime jurídico contratual previsto no Direito civil, impondo pontos específicos de derrogação 

neste regime, de sorte que todas as demais normas a regular diretamente o ajunte contratual 

celebrado pela Administração Pública, por silêncio ou própria determinação das normas de 

contratos administrativos, decorrerão de normas de Direito civil. 

Outra situação é aquela que ocorre quando as normas de contratos administrativos 

estabelecem todo um regime contratual, admitindo pela via normativa a incidência supletiva 

das normas contratuais de Direito civil. Esta, por exemplo, foi a solução adotada no âmbito 

das unidades federativas analisadas – União Federal, Estado de São Paulo e Município de São 

Paulo – em alguns dos regimes de contratos administrativos por elas estabelecidos. Nestas 

situações, flagradas pela enunciação da incidência supletiva das disposições de direito 

privado, há, na incidência das normas de Direito civil nos ajustes administrativos, uma 

verdadeira inversão da ideia constitucional de supletividade normativa, em matéria de 

competência legislativa concorrente entre as esferas federadas, já que não são as normas dos 

Estados-membros e dos Municípios que completam as disposições previstas pela União 

Federal, mas disposições normativas desta é que complementam as disposições daqueles.  

Portanto, para encerrar essa análise, resta registrar que os apontamentos formulados 

limitaram-se ao tratamento das normas contratuais de Direito civil, conquanto parece ser 

inegável a incidência das normas relativas à capacidade das pessoas, à teoria geral das 
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obrigações, entre outras com natureza no Direito civil – por abarcar este ramo do Direito, 

como apontado no Capítulo III deste trabalho, as normas relativas às relações jurídicas 

particulares e muitos dos elementos de teoria geral do Direito.  

Desse modo, além dos apontados aspectos quanto às normas contratuais de Direito 

civil, registra-se que outras normas deste ramo do Direito de competência legislativa da União 

Federal, ainda que com incidência indireta e eventual, estabelecem limites à atuação da 

Administração Pública pela via dos contratos administrativos. 

3. Conclusões parciais 

Tendo em vista a pesquisa empreendida nesta etapa do trabalho, parece ser possível 

cogitar da Hipótese C como alternativa para regular a competência legislativa dos entes 

federados em matéria de contratos administrativos, atribuindo-a ao âmbito de autonomia dos 

entes federados, nos termos do artigo 18, caput, da Constituição de 1988.  

Registra-se que, para se cogitar da competência em matéria de contratos 

administrativos como própria à autonomia dos entes federados, baseou-se no papel que este 

instituto tem para concretizar o agir administrativo. 

Nesta perspectiva, perquiriu-se se a adoção dessa linha interpretativa poderia encontrar 

algum respaldo no tratamento legislativo da matéria dos contratos administrativos no Direito 

brasileiro. 

Por uma leitura retrospectiva da matéria, anterior à Constituição de 1988 e à Lei 

8.666/1993, foram examinados os diplomas federais que regularam os contratos 

administrativos em caráter de lei geral. Nesta análise, além de considerações quanto à 

incidência restrita desses diplomas normativos, pode-se constatar a edição de normas de 

contratos administrativos pelos entes periféricos que, muitas vezes, não estabeleciam diálogo 

com as legislações federais vigentes no período.  

Ademais, numa análise das legislações mais recentes, editadas após a Lei 8.666/1993, 

ainda que se tenha percebido a influência da autodeclaração desta lei, como diploma de 

normas gerais de contratos administrativos, vislumbrou-se alguns apontamentos no exercício 

legislativo dos entes periféricos em favor do estabelecimento de um regime contratual 

próprio, para certas espécies de contratos administrativos. 

Sob este cenário do tratamento legislativo da matéria dos contratos administrativos, 

pareceu haver algum fundamento a dar viabilidade à Hipótese C, além daquele de ordem 

exclusivamente interpretativa. 
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Ao posicionar essa hipótese como uma alternativa admissível para o tratamento da 

competência legislativa entre os entes federados para editar normas sobre contratos 

administrativos, ponderou-se que, embora autônoma, a competência das unidades federadas 

na matéria não é irrestrita e deve observar os limites impostos pelo texto constitucional. 

Nesta linha de considerações, pela perspectiva da distribuição de competências 

legislativas pelas unidades federadas, foram apontados os condicionamentos de ordem 

constitucional que se entendeu como de observância necessário, em face da Hipótese C e do 

que esta impõe com o limite da autonomia “nos termos desta Constituição”. 
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CONCLUSÃO 

Para concluir este trabalho, retoma-se o que se assentou a cada investigação específica 

quanto às hipóteses formuladas. 

No Capítulo II, após enfrentar o tema da competência legislativa de contratos 

administrativos como matéria constante do artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, fez-se 

algumas ponderações quanto ao fundamento desta compreensão hoje tradicional entre os 

estudiosos do Direito administrativo, qual seja, a aproximação entre o termo constitucional 

“contratação” e a noção de “contratos administrativos”. 

Perquirindo este aspecto na origem, quanto à criação do dispositivo na Assembleia 

Nacional Constituinte de 1987-1988, não se chegou a nenhuma conclusão em favor desta 

aproximação. No âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nenhum julgado 

sobre o artigo 22, XXVII, da Constituição de 1988, enfrentou a regulação, por este 

dispositivo, da distribuição da competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos. Foi a doutrina jurídica quem formulou esta aproximação, aparentemente, ao 

examinar o termo “contratação”, à luz das disposições do estatuto jurídico dos contratos 

administrativos, constantes do Decreto-lei 2.300/1986, atribuindo à Constituição de 1988 o 

poder de chancela da aptidão da União Federal para estabelecer, por meio deste diploma 

normativo, normas gerais em matéria de contratos administrativos, pacificando o debate 

quanto à natureza das normas jurídicas deste diploma, se de Direito administrativo ou Direito 

financeiro.  

Diante dessas considerações, acredita-se que esta formulação, aproximando o termo 

“contratação” à noção de “contratos administrativos” é antes fruto de uma técnica 

interpretativa da doutrina, sem respaldo seguro no âmbito de sua produção legislativa e sem 

qualquer confirmação definitiva do Supremo Tribunal Federal, na interpretação do texto de 

1988. 

Assim, ainda que sobre o fundamento em que foi construída – a aproximação entre 

“contratação” e “contrato administrativo” – a Hipótese A seja plausível, entende-se tratar de 

uma aproximação que não satisfaz o arranjo federativo do Estado brasileiro.  

Ao admitir interpretação extensiva, em capítulo constitucional, no qual, para a 

harmonização da distribuição dos poderes e para a segurança jurídica394 das práticas adotadas 

                                                   
394 Esclarece-se que a segurança jurídica promovida por uma leitura estrita dos dispositivos constitucionais, 
decorre da maior clareza dos limites sob os quais são postos os espaços de exercício do poder das unidades 
federadas, compatibilizando a prática dos entes federados ao texto constitucional, diminuindo incertezas quanto a 
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pelos entes federados, exige-se uma leitura estrita, subverte-se aquilo que se entendeu como o 

fundamento da autonomia das unidades federadas.  

Na busca de uma interpretação da distribuição de competências legislativas em 

matéria de contratos administrativos, foram formuladas outras duas hipóteses para solucionar 

a questão: Hipótese B, na qual a competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos estria disposta no artigo 22, I, da Constituição de 1988, sob o tema da 

competência da União Federal para legislar privativamente sobre “Direito civil”; e Hipótese 

C, na qual a competência legislativa em matéria de contratos administrativos não teria sido 

atribuída a nenhum ente federado em específico, remanescendo no âmbito da autonomia das 

unidades federadas, em face do disposto no artigo 18, caput, da Constituição de 1988. 

No exame da Hipótese B, empreendida no Capítulo III, entendeu-se haver um 

problema de aderência conceitual entre o ramo do Direito civil e os elementos adotados para 

caracterizar os contratos administrativos. 

Ao conceituar contrato administrativo como o ajuste criador de situação jurídica 

individual, com potencial incidência de um regime jurídico de Direito público, regulado por 

normas de Direito administrativo de caráter heterônomo no âmbito dos contratos, impositivas 

de poderes autoexecutórios em favor da Administração Pública, afastou-se as normas de 

contratos administrativos da regência de Direito civil.  

Esta afirmação não significa que as normas de Direito civil não incidam sobre os 

ajustes contratuais de caráter administrativo. Acredita-se que, em muitos casos, melhor seria 

se assim o fosse, com a incidência das disposições de contratos administrativos restrita aos 

aspectos de essencialidade pela presença da Administração Pública na avença ou em razão de 

alguma peculiaridade do objeto contratual.  

Contudo, não se encontrou nas normas de Direito civil pela própria caracterização 

vislumbrada para a estruturação desse ramo do Direito a aptidão para tratar com normas 

típicas dos contratos administrativos, já que, embora repositório de elementos estruturantes da 

teoria geral do Direito do instituto dos contratos, as disposições de Direito civil são destinadas 

para regular as relações jurídicas particulares, marcadas sob a perspectiva de igualdade e 

autonomia entre as partes. 

Neste cenário, são as disposições de Direito administrativo aquelas responsáveis por 

estabelecer o, ainda que potencial, regime jurídico de prerrogativas, derrogatório e exorbitante 

das normas de Direito civil. 

                                                                                                                        
constitucionalidade das ações empreendidas pelas Administrações Públicas das unidades federadas com outros 
sujeitos de direito.   
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Deste modo, a aventada Hipótese B, ainda que não completamente afastada pela 

possibilidade das normas de Direito civil incidirem sobre os ajustes contratuais de natureza 

administrativa, no quanto forem admitidas ou não afastadas pelas normas de Direito 

administrativo, são insuficientes para atribuir à União Federal a competência legislativa 

privativa sobre a matéria dos contratos administrativos. 

Com isso, avançou para o Capítulo IV, no exame da alternativa lançada com a 

Hipótese C, na qual a competência legislativa em matéria de contratos administrativos não foi 

atribuída a nenhum ente federado específico, remanescendo no âmbito de competência de 

cada unidade federada, pela sua relação com o agir administrativo. 

Na análise dessa hipótese, pode-se observar não só que a matéria foi objeto de 

constante regulação em normas pelas unidades federadas estudadas, em aparente exercício 

legislativo autônomo, mas também, numa análise das normas de contratos administrativos 

mais recentes, uma prática legislativa em que a matéria é tratada pelas unidades periféricas 

com certa independência com relação à regulação federal.  

Nesse sentido, ainda que não seja um aspecto pacífico, a perspectiva de análise da 

competência legislativa adotada pela Hipótese C não parece ser estranha à realidade das 

normas de contrato administrativo no Direito brasileiro.  

Assentado esse aspecto, registrou-se ainda com relação à Hipótese C que cogitar de 

uma competência legislativa autônoma na matéria de contratos administrativos, não significa 

liberdade plena no uso dos contratos administrativos pelas unidades federadas. 

Como registra o artigo 18, caput, da Constituição de 1988, o exercício da autonomia 

dos entes federados se dá “nos termos desta Constituição”. Neste cenário, registraram-se 

alguns apontamentos em sede de distribuição de competências entre os entes federados, aptas 

a impor limites ao uso autônomo dos contratos administrativos pelas unidades federadas.  

Nesta oportunidade, foram apontadas competências constitucionalmente estabelecidas 

e relativas a algumas matérias que, sem pretensão exaustiva, entendeu-se guardar uma íntima 

relação com a regulação normativa adotada pelos entes federados para as suas normas de 

contratos administrativos.   

Dito isso, do enfretamento das hipóteses formuladas, espera-se ter atendido aos 

objetivos desta pesquisa, especialmente por demonstrar que, muita embora pacificamente 

aceita, a competência legislativa na matéria de contratos administrativos pode seguir, diante 

da atual conformação constitucional, por outras linhas interpretativas que não aquela 

tradicionalmente aceita da competência da União Federal da matéria, constante no artigo 22, 

XXVII. 
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Opina-se sobre o que se desenvolveu nesta pesquisa, acreditando que a perspectiva 

mais condizente para privilegiar a estrutura federativa do Estado brasileiro é a adoção da 

Hipótese C, por admitir não só à União Federal, mas também que Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios legislem, com autonomia, em matéria de contratos administrativos, 

observados os limites impostos pelo texto constitucional. 

Por fim, deseja-se que, com este trabalho, se tenha trazido diferentes perspectivas 

sobre o tratamento constitucional da competência legislativa em matéria de contratos 

administrativos, especialmente a partir da realidade normativa e doutrinária.  
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